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Wilhelminalaan verkeersveiliger
De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken. We hebben twee verschillende ontwerpen met
bewoners besproken. Inmiddels heeft het projectteam gekozen voor een van de twee ontwerpen: die met
behoud van het huidige fietspad in 2-richtingen. We organiseren nu een bijeenkomst voor bewoners die een
toelichting wensen op de ontwerpkeuze of nog een reactie willen geven. Daarna adviseren we het college het
ontwerp vast te stellen.
Waarom hebben we voor dit ontwerp gekozen?
Beide ontwerpen verbeteren de verkeersveiligheid ongeveer even goed. Het ontwerp met
behoud van het huidige fietspad in 2-richtingen
is ‘groener’, een rij bomen over de gehele
Wilhelminalaan is dan mogelijk. Een ander
voordeel is dat de overgang naar de dorpskern
(vanuit stedenbouwkundig oogpunt) mooier is.
Heeft u nog vragen of een reactie?
Op woensdag 21 februari organiseert de
gemeente een informatiebijeenkomst. Wij geven
dan een toelichting op de ontwerpkeuze
(inclusief alle voor- en nadelen van beide
varianten) en beantwoorden uw vragen.
De toelichting verschijnt na de bijeenkomst ook
op www.utrecht.nl/wilhelminalaan.
Wilt u nog een reactie geven? Dat kan tijdens en
tot vier weken na de informatiebijeenkomst.
Gegevens informatiebijeenkomst
Datum:
21 februari 2018
Tijd:
start 19.30 uur, einde 21.00 uur
Locatie:
Wijkservicecentrum
Vleuten-De Meern
Dorpsplein 1 te Vleuten
Vervolgproces
Zodra het college het ontwerp heeft vastgesteld,
laten we dat via de website weten. Later dit jaar
presenteren we het definitieve uitgewerkte
ontwerp in detail. Voor deze bijeenkomst
nodigen we u weer met een wijkbericht uit.

Dit ging eraan vooraf
De gemeente heeft in 2016 drie bijeenkomsten
georganiseerd. In de 1e bijeenkomst heeft de
gemeente haar beeld van de situatie
gepresenteerd. De bewoners werd gevraagd hun
ervaringen te delen. Zo is gestart met een
gezamenlijk vertrekpunt.
In de 2e bijeenkomst heeft de gemeente een
eerste ontwerp gepresenteerd. De bewoners
hebben veel reacties gegeven en hebben ideeën
aangedragen voor varianten.
Tijdens de 3e bijeenkomst heeft de gemeente
twee ontwerpen gepresenteerd. De reacties van
de bewoners hebben ervoor gezorgd dat we
aanpassingen en verbeteringen hebben
doorgevoerd.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.utrecht.nl/wilhelminalaan.
U kunt daarnaast contact opnemen met
projectmanager Koen Westrik van het
Projectmanagementbureau, via telefoon 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern,
Dorpsplein 1 in Vleuten, of via telefoon
14 030.
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