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Terugkoppeling Verkenning verkeersroute Votulast
In januari 2017 is de gemeente gestart met de 'Verkenning verkeersroute Votulast'. Het afgelopen
jaar hebben we samen met u gekeken hoe u deze route ervaart en welke ideeën er zijn om de route
te verbeteren. Nu is het tijd om het resultaat te presenteren.
De verkeersroute Votulast bestaat uit de straten

Vragen?

Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat,

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft

Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/

over de uitkomsten van de verkenning en/of

Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat.

over het vervolg. U kunt uw vraag stellen via

Voor de zomer hebben we met vier

verkeersroute-votulast@utrecht.nl. Ook bent u

inloopbijeenkomsten, een online enquête en een

welkom op ons vragenuur op woensdag 14

kentekenonderzoek de huidige situatie in beeld

maart vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur bij

gebracht. Met het kentekenonderzoek is het

Kargadoor, Oudegracht 36.

aandeel doorgaand verkeer over de route
gemeten. Ook waren er werksessies met

Meer informatie

omwonenden en ondernemers, waarbij de vragen

Voor meer informatie over dit wijkbericht kunt u

‘Hoe het doorgaand verkeer te verminderen?’ en

contact opnemen met Margreet Kikkert

‘Hoe de straten in te richten als 30 km-gebied’

(projectmanager), via telefoon 14 030 of e-mail

centraal stonden.

verkeersroute-votulast@utrecht.nl.

Terugkoppeling

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Uit de verkenning blijkt dat een groot deel van

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,

de automobilisten die op de route rijdt geen

F.C. Donderstraat 1, of via telefoon 14 030.

herkomst of bestemming in de wijk heeft.
Bewoners vinden o.a. dat de straten te druk zijn,
dat voetgangers beter moeten kunnen
oversteken en dat de leefbaarheid en
verblijfskwaliteit langs de route beter kan.
De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd
over de uitkomsten van deze verkenning. U vindt
deze brief en de uitkomsten van de verkenning
op www.utrecht.nl/verkeersroute-votulast.
Op deze site staan ook de gegevens van het
kentekenonderzoek en de uitkomsten van de
enquête.

Verspreidingsgebied: gebied tussen de Kardinaal de Jongweg, Blauwkapelseweg, Wittevrouwensingel,
Weerdsingel, Oudenoord, David van Mollemstraat, Draaiweg, Talmalaan
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