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Uitbreiding voetgangersgebied vanaf 1 mei
Vanaf 1 mei 2018 breiden we het voetgangersgebied uit en komen er nieuwe tijden voor fietsers en
bevoorrading. In dit wijkbericht leest u wat er verandert voor bewoners en ondernemers. Tijdens de
inloopavond op woensdagavond 11 april kunt u vragen stellen.

Aanleiding
Utrecht is een stad die hard groeit: mensen

De inloopavond vindt plaats in het Stadhuis aan

wonen, werken en komen hier graag. En dat

de Korte Minrebroederstraat 2, van 19.00 –

geldt zeker voor de binnenstad. Tegelijkertijd

20.30 uur. U bent van harte welkom.

moeten we het met dezelfde ruimte blijven doen.
Hoe zorgen we dat de Utrechtse binnenstad fijn

Wat verandert er voor bewoners?

en gezond blijft voor iedereen? Samen met

Per 1 mei 2018 wordt het voetgangersgebied

bewoners en ondernemers heeft de gemeente de

groter (zie kaartje achterzijde). In het uit te

afgelopen tijd een aantal keuzes gemaakt voor

breiden deel van het voetgangersgebied is het

het drukste deel van de binnenstad. We kiezen

op zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en

voor win-win. De voetganger krijgt op de

18.00 uur niet meer toegestaan om te fietsen.

drukste tijden de meeste ruimte. De fietser krijgt

De rest van de tijd blijft dit wel mogelijk. In het

comfortabele fietsroutes en mag in de ochtend

bestaande voetgangersgebied is fietsen dagelijks

langer in het voetgangersgebied fietsen. Schoon,

tussen 10.00 uur en 18.00 uur niet toegestaan.

stil en efficiënt goederenvervoer wordt

Dat is nu tussen 6.00 uur en 18.00 uur.

gestimuleerd.

Eind 2018 evalueren we de nieuwe tijden en

Verkeersbesluit

grenzen van het voetgangersgebied om te

Om de uitbreiding van het voetgangersgebied

bepalen of aanpassing nodig is.

mogelijk te maken, neemt de gemeente
verkeersbesluiten. Deze zijn 16 maart
gepubliceerd en kunt u terugvinden via
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Tot en
met 27 april is het mogelijk bezwaar in te
dienen. De verkeersbesluiten zijn van kracht per
1 mei 2018.
Inloopavond woensdag 11 april
Op woensdag 11 april organiseert de gemeente
een inloopavond voor bewoners en ondernemers
om vragen te stellen. Bijvoorbeeld over uw

Bent u door een beperking afhankelijk van uw
fiets? Dan is er de mogelijkheid om vanaf 2 april
een ontheffing aan te vragen via
www.utrecht.nl/verkeersontheffing. Deze
ontheffing is in 2018 gratis aan te vragen.
Wilt u als bewoner van het (huidige of
toekomstige) voetgangersgebied met de auto bij
uw huis komen of iets bij uw huis laten
afleveren? Dan zijn er de volgende
mogelijkheden:

specifieke situatie, ontheffingsmogelijkheden of
het verkeersbesluit.

Verspreidingsgebied:
Huidige en nieuwe voetgangersgebied Binnenstad en directe omgeving
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•

Gebruik de venstertijden voor laden en

Wat verandert er voor ondernemers?

lossen (elke dag tussen 06.00 en 11.30

Vanaf 1 mei a.s. veranderen de venstertijden en

uur).

de routes voor bevoorrading. En er komen
ruimere venstertijden voor bevoorrading door

•

U kunt ook gebruikmaken van de extra

schoon vervoer. Laat u goederen afleveren bij uw

uren waarop alleen schone bestelbusjes

onderneming? Verwijst u uw leverancier dan naar

en vrachtauto’s het voetgangersgebied

de specifieke informatie voor vervoerders op de

in mogen om te laden en lossen

website www.utrecht.nl/voetgangersgebied-

(dagelijks van 11.30 – 12.00 en 19.00 –

bevoorrading.

21.00 uur; donderdag van 21.00 –
23.00). Hiervoor kunt u als bewoner voor

•

Meer informatie

uw personenauto gratis een ontheffing

Op de website

aanvragen, ook als u geen schone auto

www.utrecht.nl/voetgangersgebied vindt u

heeft. De ontheffing is geldig tot en met

specifieke informatie voor bewoners,

2024.

ondernemers/vervoerders en bezoekers.

Is het nodig om buiten deze

Met vragen over het voetgangersgebied kunt u

venstertijden met een auto bij uw huis te

contact opnemen met projectleider Herman van

komen? In uitzonderlijke gevallen kunt u

Vuren, via telefoon 030 - 286 00 00 of e-mail

dan een tijdelijke ontheffing aanvragen

h.van.vuren@utrecht.nl.

via www.utrecht.nl/verkeersontheffing.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
Nood- en hulpdiensten kunnen uiteraard altijd

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad,

het voetgangersgebied in bij noodsituaties.

Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via
telefoon 14 030.

