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Verkeer en parkeren Burgemeester Verderlaan en
omgeving
Graag nodigen we u uit om op woensdag 29 november met ons te praten over de verkeer- en
parkeersituatie in het gebied rond de Burgemeester Verderlaan, Akkrumerraklaan en
Grietmansraklaan. U bent om 19:30 uur welkom in de Metaal Kathedraal (Rijksstraatweg 20). De
avond duurt tot 21:30 uur.
Aanleiding

Observatie en parkeerdrukmeting

geïnformeerd over de plannen voor

adviesbureau in december 2017 verder

sloop van de kantoren, woningen zullen worden

Speciale aandacht is voor de verkeerssituatie

In november 2016 zijn omwonenden
herontwikkeling van Park Voorn 4-6 waar, na

gebouwd. Uit de reacties hierop bleek dat er

zorgen zijn over de verkeer- en parkeersituatie

in het gebied en de Burgemeester Verderlaan in
het bijzonder. Er zijn ook andere, toekomstige
ontwikkelingen in de omgeving die mogelijk
invloed hebben op de parkeer- en

verkeersituatie:
•
•

Na de bewonersavond doet het verkeerskundig

onderzoek naar de verkeer- en parkeersituatie.
rond Kindercluster Voorn en rond de

Burgemeester Verderlaan. Doel is om een beter

beeld te krijgen van de huidige situatie en meer

inzicht in de mogelijke effecten van de geplande
ontwikkelingen.
Aanmelden

De eigenaar van kantoorpand Verderlaan 9

U kunt zich aanmelden voor de bewonersavond

Kindercluster Voorn aan de Akkrumerraklaan

a.ridderikhoff@utrecht.nl. We vragen u hierbij

lokalen.

bent. Kunt u op 29 november niet aanwezig zijn,

wil het kantoorpand verbouwen tot woningen.

door een e-mail te sturen naar

wordt gerenoveerd en uitgebreid met 6

aan te geven met hoeveel personen u aanwezig

Dit is aanleiding voor de gemeente om de

maar wilt u wel uw vragen en/of opmerkingen

waarbinnen de ontwikkelingen zijn gelegen, te

mailadres doorgeven.

adviesbureau XTNT hiervoor opdracht gegeven.

Meer informatie

verkeer- en parkeersituatie, in het gebied

onderzoeken. De gemeente heeft verkeerskundig

Bewonersbijeenkomst

aan ons kwijt? Dan kunt u dit via hetzelfde e-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Annika Ridderikhoff (projectleider), via het

Op woensdag 29 november horen wij graag van

verkorte telefoonnummer 14030 of

De avond wordt begeleid door het

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

u hoe u de verkeer- en parkeersituatie ervaart.

verkeerskundig adviesbureau.

a.ridderikhoff@utrecht.nl.

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn,
via het verkorte telefoonnummer 14030 of
leidscherijn@utrecht.nl.

Verspreidingsgebied:
Alle adressen in gebied tussen Grietmansraklaan, Akkrumeraklaan, Burgemeester Verderlaan en
Langerakbaan
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