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Verkeer en parkeren in Veemarkt
De woningbouw in Veemarkt vordert gestaag. Medio derde kwartaal 2019 zullen de laatste
bouwvelden worden opgeleverd. Na de oplevering van de woningen wordt het laatste deel van de
openbare ruimte aangelegd.
Het aantal bewoners in Veemarkt neemt toe, terwijl er ook nog volop wordt gebouwd. Hierdoor
neemt het aantal vragen toe over de verkeers- en parkeersituatie in de wijk. In dit wijkbericht geven
we een toelichting op de situatie rond parkeren, bouwverkeer, handhavingsbeleid en tijdelijke
verkeersmaatregelen.
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Om hardrijden te ontmoedigen, zijn er op
diverse plaatsen betonnen blokken geplaatst die
de weg versmallen. Deze blokken zijn een
tijdelijke maatregel. Op een later tijdstip worden
deze blokken verwijderd en drempels geplaatst.
Voor het zware bouwverkeer is een tijdelijke
bouwinrit aangelegd vanaf de Biltse Rading ter
hoogte van het pompstation en de bushalte.
Deze weg zal worden afgesloten als blokken A, B
en C (zie afbeelding) zijn opgeleverd.
Betaald parkeren
Aan de invoering van betaald parkeren gaat
normaal gesproken een draagvlakmeting in de
wijk vooraf. In Veemarkt hoeft dit niet, omdat
het gebied is aangewezen als stedelijke
ontwikkellocatie.
De gemeente krijgt van bewoners het verzoek
om betaald parkeren in te voeren. Om een goed
beeld te krijgen van de parkeeroverlast wacht de
gemeente tot de gehele wijk is opgeleverd. Als er
dan nog steeds sprake is van een hoge
parkeerdruk kan de gemeente betaald parkeren
invoeren. Op dit moment is de gemeente niet
van plan om betaald parkeren in te voeren.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met projectsecretaris Bas Robert via
telefoonnummer 14 030 of emailadres
woneninveemarkt@utrecht.nl.
Als u vragen heeft over de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden, kunt u elke woensdag
tussen 09:00-13:00 uur binnenlopen bij
directievoerder Rienk Holtrop in de bouwkeet op
de Ryelandstraat bij bouwveld M.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,
F.C. Donderstraat 1, of via telefoonnr 14 030
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