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Wijkbericht

maart 2018

Uitnodiging bijeenkomst verkeersveilige inrichting
Prinses Irenelaan en Pionstraat
Op woensdag 4 april organiseert de gemeente Utrecht een bewonersbijeenkomst. De bijeenkomst
gaat over het verkeersveiliger maken van de Prinses Irenelaan en de Pionstraat. Aanleiding is het
groot onderhoud van het asfalt én het realiseren van een brug in het kader van de herinrichting van
het Niftarlakepark in het najaar van 2018. Dit biedt kansen voor verbetering van de weg. U bent van
harte welkom om mee te denken!
Aanleiding

Waar:

Eind 2018 voert de gemeente groot onderhoud uit op de Prinses Irenelaan en de Pi-

Vorstelijk Complex, Prinses
Christinalaan 1, Utrecht

Hoe laat:

onstraat. In het kader van de herinrichting

19.15 Inloop
19.30 Start bijeenkomst

van het Niftarlakepark wordt de huidige

U kunt zich aanmelden voor deze bijeen-

duiker onder de Prinses Irenelaan vervangen

komst via irene-pion@utrecht.nl. Bent u

door een brug. Bewoners en scholen heb-

verhinderd, maar wilt u wel op de hoogte

ben bij de gemeente aangegeven dat het

blijven, stuur ons dan ook een mail.

veilig oversteken van de weg op een aantal
plaatsen lastig is en dat er soms erg hard

Planning en vervolg

wordt gereden. De geplande werkzaamhe-

Na de bewonersavond werkt de gemeente

den bieden kansen om de inrichting te ver-

een Functioneel Ontwerp (FO) uit voor een

beteren.

meer verkeersveilige inrichting van de weg.
We leggen dit vóór de zomer nog een keer

Afstemming met bewoners

aan u voor. Als het bestuur akkoord is, dan

We gaan graag met u in gesprek over de

werken we het ontwerp verder uit. De werk-

oversteekbaarheid en verkeersveiligheid in

zaamheden starten in het najaar van 2018.

de Pr. Irenelaan en de Pionstraat. In het najaar van 2017 zijn snelheidsmetingen uitge-

Meer informatie

voerd. De uitkomsten hiervan presenteren

Op www.utrecht.nl/irene-pion vindt u meer

we op deze avond. Ook presenteren wij een

informatie. Neem bij vragen over dit project

voorstel voor een verkeersveilige inrichting.

contact op met Maaike van Teeseling (pro-

Wij horen graag wat u daar van vindt.

jectleider), via telefoonnummer 14 030.
Met algemene vragen over uw wijk kunt u

Bewonersbijeenkomst

terecht bij wijkbureau Noordwest, Amster-

We nodigen u van harte uit om op 4 april

damsestraatweg 283, Utrecht,

met ons mee te denken.

via e-mail noordwest@utrecht.nl of telefoon
14 030.

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de brede omgeving van de Prinses Irenelaan.
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