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Vervolgbijeenkomst Amazonedreef 30-km zone
Op 30 maart organiseerde de gemeente Utrecht een inloopbijeenkomst over het verkeersveiliger maken van de
Amazonedreef en de omgeving. U kon tussen 17 maart en 15 april een reactie geven op het ontwerp. Naar
aanleiding van de reacties gaan we op 4 september graag nog een keer met u in gesprek over de gewenste
maatregelen.
Aanleiding

Wanneer?

Maandag 4 september 2017

Bewoners vinden de Amazonedreef verkeers-

Hoe laat?

19.30 – 21.30 uur

onveilig. De brede rijbaan nodigt uit tot hard rijden.

Waar?

Zimihc Theater Stefanus,

Dit zorgt voor onveilige situaties voor voetgangers

Braziliëdreef 2

en fietsers. Daarom verlagen we de snelheid op de
Amazonedreef en de omgeving naar 30 km/uur.
Voorstel gemeente inrichten als 30-km zone
Om de snelheid te kunnen verlagen naar 30 km/uur
zijn maatregelen nodig. In het plan dat we hiervoor
aan u hebben voorgelegd worden drempels
aangelegd en wordt de rijbaan smaller (4.80 meter
in plaats van 9.00 meter). Meer informatie over het
gepresenteerde ontwerp, vindt u op de website
www.utrecht.nl/Amazonedreef.
Ontvangen reacties van bewoners
We hebben 22 reacties ontvangen op het plan. U
heeft allen aangegeven blij te zijn met de verlaging
van de snelheid naar 30 km/uur. Over de manier
waarop verschillen de meningen. Zowel op de
inloopavond als in de schriftelijke reacties geeft een
deel van de mensen aan zich zorgen te maken over
de veiligheid van het mengen van fietsers en auto’s
op de smalle rijbaan.
Vervolg bijeenkomst september
We willen daarom verder met u in gesprek over de
mogelijkheden om de Amazonedreef in te richten
als een 30-km zone.

Let op!
Dit is het
juiste
adres

Graag horen we of u deel wilt nemen aan de
bijeenkomst. Wilt u hiervoor een mail sturen naar
amazonedreef@utrecht.nl. U kunt u ook telefonisch
aanmelden bij mevrouw Ineke van den Brink, via
telefoon 14 030.
Planning en vervolg
Op basis van de bijeenkomst maken we een
afweging en stellen we een advies op voor de
wethouder Verkeer. Na vaststelling wordt het
ontwerp verder uitgewerkt in een bouwtekening.
Over het vervolg informeren wij u via een
wijkbericht. We houden u verder op de hoogte via
e-mail en de website van de gemeente. Wilt u op de
hoogte blijven? Geef dan uw e-mailadres door aan
amazonedreef@utrecht.nl.
Meer informatie
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen
met mevrouw Ineke van den Brink, via telefoon
14 030 of e-mail amazonedreef@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,
Zamenhofdreef 17, of via telefoon 14 030.

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de omgeving van de Amazonedreef
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