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Inloopavond Ooster- en Westerkade op 8 januari 2018

In samenwerking met bewoners en ondernemers uit de directe omgeving heeft de gemeente Utrecht
een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. U kunt tot en met 14 januari 2018
op het programma van eisen en het eerste ontwerp reageren. Op 8 januari 2018 is er een
inloopavond. Dit ter vervanging van de afgelaste avond op 11 december jl.
Het plan voor verbetering van de Ooster- en

Westerkade onder de sporen autovrij

omgeving. Het nieuwe station Vaartsche

afsluiting van de Westerkade onder het

Westerkade speelt in op veranderingen in de

Een onderdeel van de herinrichting is de

Rijn met parkeergarage en fietsenstalling,

station Vaartsche Rijn (tussen de Vondellaan

ontwikkeling van Rotsoord vergroten de

gedeelte wordt steeds meer door

de komst van de Uithoflijn en de
betekenis van de kades.

Het doel is om de straten tussen het Ledig

Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker
te maken voor bewoners en bezoekers met
meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
Wat houdt het plan in?

en de Vaartsestraat) voor autoverkeer. Dit
voetgangers en fietsers gebruikt. Voor de
verkeersveiligheid is een combinatie met

autoverkeer niet meer gewenst. Auto’s van
en naar de Jeremiestraat en Vaartsestraat
kunnen na de herinrichting via de
Bleekstraat rijden.

Er komt meer ruimte voor passerende

voetgangers en om bijvoorbeeld op een
bankje te zitten en te genieten van de

kades. Om dit mogelijk te maken worden
maatregelen genomen voor het

verminderen van de parkeerdruk en wordt
het aantal parkeerplaatsen op de kades

stapsgewijs verminderd. De kades krijgen

nieuwe bestrating en straatmeubilair zoals

in de opgeknapte straten van de zuidelijke
binnenstad. Ook worden de bomen

aangevuld en gedeeltelijk vervangen.
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Inloopbijeenkomst

Daarna stelt het college van burgemeester

We nodigen u uit om het plan voor de

en wethouders het plan vast en wordt het

te komen bekijken tijdens een inloopavond

ambitie om in het najaar van 2018 te

herinrichting van de Ooster- en Westerkade

op maandag 8 januari 2018. Ook kunt u
hier reageren of vragen stellen.

U kunt binnenlopen tussen 18.30 en 21.00
uur bij het ROC Midden Nederland, lokaal
0.88/0.89 aan de Vondellaan 174.
Ter inzage

Hier kunt u tot en met 14 januari 2018

(tijdens openingstijden) het programma van
eisen en het ontwerp inzien:

Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage,

wachtruimte Q

Wijkbureau Binnenstad, Stadsplateau 1, 5e

etage

Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1.
Vervolg
Na afloop van de consultatie verwerkt de
gemeente de binnengekomen reacties.
Mogelijk worden het programma van eisen
en het eerste ontwerp dan nog aangepast.

ontwerp verder uitgewerkt. Het is de
starten met de herinrichting en de

vernieuwde Ooster- en Westerkade in 2019

gereed te hebben.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Frank van der Zanden, via
telefoon 14 030 of e-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl.

Op www.utrecht.nl/ooster-westerkade
vindt u:

 het programma van eisen
 het eerste ontwerp
 een reactieformulier
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
terecht bij wijkbureau Binnenstad,

stadskantoor, 5e etage of wijkbureau Oost,
F.C. Donderstraat 1. Beide per telefoon te
bereiken via 14 030.
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