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Snelle start aansluiting P-noord winkelcentrum
Vleuterweide voor meer verkeersveiligheid
Eind oktober wordt versneld begonnen met de nieuwe aansluiting op Parkeerterrein Noord. Het streven is
dat automobilisten eind dit jaar vanaf de Landschapsbaan P-noord kunnen bereiken. De ‘oude’ inrit vanaf de
Utrechtse Heuvelrug wordt dan afgesloten. Dit is nodig om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor
het winkelcentrum te verbeteren.
Nu wordt het fietsverkeer op de Utrechtse
Heuvelrug nog doorkruist door afslaand
autoverkeer. Dit levert gevaarlijke situaties op.
De nieuwe inrit naar P Noord is één van de
maatregelen om de verkeersveiligheid rond de
busbaan in Vleuterweide te verbeteren.
Nieuwe inrit naar P Noord
De laatste maatregel is een nieuwe inrit naar P
Noord vanaf de Landschapsbaan. Zodra deze
klaar is, sluiten we de inrit vanaf de
Utrechtse Heuvelrug af. De gemeente heeft een
vergunning om te kunnen starten met de
werkzaamheden. Tegen deze vergunning is nog
wel door een aantal omwonenden in beroep
gegaan. Dit kan betekenen dat de rechter het
werk stil kan leggen. Gezien het grote belang
voor de verkeersveiligheid, zeker nu de scholen
weer zijn begonnen, starten we toch zo snel
mogelijk met de aanleg. Ook ondernemers
dringen hierop aan in verband met de
bereikbaarheid van het winkelcentrum.

Verspreidingsgebied:
Kruindentuinlaan en Beemdgrassingel

Planning
We starten nu met de werkvoorbereiding.
Vanaf eind oktober 2017 beginnen de
werkzaamheden. De aansluiting met de
Landschapsbaan gaat via een tijdelijke dam over
het water. Het verkeer kan in december 2017
de nieuwe inrit gebruiken. Een en ander is wel
afhankelijk van het weer. De definitieve brug
wordt rond de zomer van 2018 aangelegd.
Meer informatie?
Op utrecht.nl/busbaanvleuterweide kunt u
actuele informatie over dit project lezen.
Heeft u vragen over de inhoud van dit
wijkbericht? Stuur dan een mail naar
verkeer.en.vervoer@utrecht.nl.
Bij vragen over uw wijk kunt u terecht bij het
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern,
Dorpsplein 1, via vleutendemeern@utrecht.nl
of telefoonnummer 14 030.
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