Wijkbericht

september 2017

Fietsparkeren station Overvecht
Inloopvond ontwerp Tuindorpzijde 26 september
Bij station Overvecht is aan beide zijden al een tijd een tekort aan parkeerplaatsen voor fietsen. De verwachting
is dat het tekort in de toekomst verder toeneemt. De gemeente Utrecht heeft samen met ProRail onderzocht op

welke manier dit tekort het beste opgelost kan worden. De oplossing en het ontwerp dat hierbij hoort bespreken
we graag met u tijdens een inloopavond op dinsdag 26 september 2017.

Ontwerp

Op dit moment zijn aan de Tuindorpzijde
/Albrecht Thaerlaan zo’n 600

fietsparkeerplekken. De gemeente krijgt

regelmatig klachten over te weinig rekken of
verkeerd gestalde fietsen.

Door ProRail zijn in 2016 tellingen gedaan van

de huidige bezetting van fietsparkeerplekken bij

het station. Voor de toekomst zijn flink wat extra

plekken nodig.

Aan de zijde van Overvecht komen na de

herinrichting van het stationsgebied zo’n 100

extra plekken bij.

ProRail en de gemeente hebben bekeken hoe er

meer plekken gecreëerd kunnen worden aan de
Albrecht Thaerlaan. Het ontwerpvoorstel dat er

nu ligt gaat uit van 500 extra plekken aan de

Tuindorpzijde. De rekken worden dubbellaags in
plaats van enkellaags. De bestaande haag langs
de Albrecht Thaerlaan blijft behouden.
Informatieavond

Op de inloopavond kunt u het ontwerp bekijken.

We bespreken deze graag met u en u kunt ons al
uw vragen stellen.

Datum:

26 september 2017

Inloop tussen: 19.00-20.30 uur
Locatie:
Goeman Borgesius
(ingang via restaurant Lakay)
Adres:
Goeman Borgesiuslaan 77
U kunt tijdens de inloopavond van 26 september
reageren op het ontwerp, maar ook door tot en
met 1november 2017 te mailen naar
stationsgebiedovervecht@utrecht.nl.

Uw reacties nemen we voor zover als het

mogelijk is mee in het Definitieve Ontwerp.

Al uw opmerkingen, vragen en antwoorden

bundelen we in een zogenoemde reactienota.
Deze plaatsen we dit najaar op

www.utrecht.nl/overvechtstationsgebied.
Vragen en informatie

Informatie over het fietsparkeren en andere

ontwikkelingen rondom station Overvecht vindt
u ook op

www.utrecht.nl/overvechtstationsgebied.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u contact
opnemen met het Wijkbureau Noordoost, via
mail noordoost@utrecht.nl of via telefoon
14 030.

Verspreidingsgebied: deel Albrecht Thaerlaan /deel Meester Tripkade

Utrecht.nl

