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Wijkbericht

september 2017

2 oktober: in gesprek over verkeersmaatregelen
Voorstraat-Wittevrouwenstraat
Vanaf eind 2016 maken we samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een plan
voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Op 2 oktober gaan we o.a. met u in
gesprek over mogelijkheden om het autoverkeer en zwaar verkeer (bus en vrachtverkeer) te
verminderen. Dat sluit aan bij een belangrijke wens van de buurt en de gemeente om de straat beter
te laten functioneren: meer ruimte voor fietsers en voetgangers en de auto voortaan 'te gast'.
In juni hebben circa 60 bewoners en ondernemers

Bijeenkomst 2 oktober 2017

meegedacht over de inrichting van de straten.

Waar:

Aan de hand van twee profielen spraken we

Hoe laat:

Zaalverhuur 7, Boothstraat 7
19.00 uur:

inloop

vooral over de gewenste plek van de rijbaan en de

19.30 uur:

start

invulling van de zgn. functiestrook. Dit is de

21.30 uur:

afsluiting

ruimte die overblijft voor groen, fietsparkeren,

Bij teveel aanmeldingen, volgt er in de week van 9

autoparkeren, laden/lossen, terrassen en verblijf

oktober een tweede avond. U kunt zich tot uiterlijk

bij een voldoende breed trottoir.

donderdag 28 september aanmelden via
voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl onder

Op maandag 2 oktober praten we graag met u

vermelding van naam en adres.

verder over:

Via dit mailadres kunt u ook aangeven dat u op de

1.

hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen.

De verkeersmaatregelen die kunnen zorgen
voor minder auto’s en zwaar verkeer. U krijgt
de uitkomsten van het kentekenonderzoek
dat is uitgevoerd: hoeveel doorgaand verkeer
rijdt er, waar komt het vandaan en rijdt het
naartoe?

2.

De aansluiting met de Neude: hoe zorgen we
voor een betere aansluiting op het plein en
goede oversteekplekken voor fietsers en
voetgangers?

3.

Wat is – mede met het oog op de vele
fietsers – de beste indeling van de rijbaan?

Planning
Na deze bijeenkomst stellen we het Integraal
Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp
(IPvE/FO) op. Dit najaar kunt u dan nog in een
consultatieronde uw schriftelijke reactie geven.
U ontvangt hierover een wijkbericht. Daarna neemt
het college van B&W een definitief besluit. De start
van de uitvoering staat gepland voor de tweede
helft van 2018.
Meer informatie
Op www.utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat

Heeft u een parkeervergunning? En wilt u

vindt u meer informatie. Neem bij vragen over dit

zonder extra kosten 3 maanden lang uw auto

project contact op met Maaike van Teeseling

in een parkeergarage in de buurt parkeren?

(projectleider), via voorstraat-

Spreek ons aan op 2 oktober of mail ons.

wittevrouwenstraat@utrecht.nl of telefoon 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Binnenstad, Stadsplateau 1, via e-mail
binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de brede omgeving van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat

Utrecht.nl

