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Verbetering afsluiting voetgangersgebied voor
voertuigen Lange Elisabethstraat
De ge meente start maandag 5 maart met het plaatsen van een camera in de Lange Elisabethstraat. Deze
ca mera maakt gebruik van kentekenherkenning waarmee wordt gecontroleerd of het langsrijdende
voe rtuig een ontheffing heeft. Zo zorgen we ervoor dat in het voetgangersgebied zo min mogelijk
voe rtuigen rondrijden d ie hier niet mogen zijn e n de b innenstad voor iedereen prettig en gezond blijft.
Ha ndhaving
Na een test- en communicatiefase van enkele

maanden, start de daadwerkelijke handhaving
later dit voorjaar. De camera’s registreren

kentekens en slaan beelden van een mogelijke
overtreding op. De toepassing van de camera’s

Aa nleiding
De plaatsing van een camera in de Lange

Elisabethstraat is één van de maatregelen om
buiten de venstertijden het aantal voertuigen in
het voetgangersgebied zonder ontheffing te
verminderen. Dit zijn de overige maatregelen:
1.

2.

3.

Een automatische paal met kentekenherkenningscamera’s op het Vredenburg. De
paal gaat na de huidige testfase alleen naar
beneden als er een ontheffing is.
Kenteken-herkenningscamera’s op de hoek

van het Oudkerkhof (stadhuis) en aan beide
kanten van het Domplein. Daarmee
controleren we of het langsrijdende voertuig
een ontheffing heeft.
Nieuwe handbediende rood-witte paaltjes.

Alleen ontheffinghouders die via één van
deze locaties het gebied in of uit gaan krijgen

een sleutel/tag. Ze moeten daarvoor wel een
goede reden hebben.
Verspreidingsgebied:
Korte en Lange Elisabethstraat

voldoet aan het gemeentelijke privacybeleid. We
informeren u ruim voor de start van de
daadwerkelijke handhaving.

We rkzaamheden
Er wordt een paal geplaatst waarop de camera

wordt bevestigd en er wordt een sleuf gegraven
voor de aansluitkabel. Het straatwerk wordt

daarna netjes hersteld. Deze werkzaamheden
starten maandag 5 maart 2018 en zijn dezelfde

dag gereed.
De hinder voor voetgangers en eventueel verkeer

en omwonenden zal zoveel mogelijk beperkt
blijven. De winkels en woningen blijven
toegankelijk.
Me e r informatie

Voor meer informatie over de maatregelen en de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met de

projectleider de heer Jaap Verboon van Ruimte,
bereikbaar via telefoonnummer 14030.
Voor algemene vragen over uw wijk kunt u

terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadsplateau1,
binnenstad@utrecht.nl of 14030.
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