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Draagvlakmeting voor plaatsen fietsrekken
Tjeerdsraklaan
Een bewoner uit de Tjeerdsraklaan heeft, namens meerdere bewoners, een initiatief ingediend voor
het plaatsen van fietsrekken op twee parkeerplaatsen in de Tjeerdsraklaan. De gemeente wil graag
weten of er voldoende draagvlak is voor dit plan.

De woningen op de Tjeerdsraklaan huisnummers

Op één parkeerplaats kunnen 8 à 9 fietsen

70 t/m 92 hebben geen berging en geen

gestald worden. Op de afbeelding hieronder kunt

voortuin. Fietsen worden door de bewoners op

u zien welk type fietsrek er komt.

het trottoir voor de woningen geparkeerd. Het
trottoir is daardoor niet goed toegankelijk voor

Draagvlak

voetgangers. Een bewoner heeft een initiatief

De gemeente wil graag weten of er voldoende

ingediend voor het plaatsen van fietsrekken op

draagvlak is voor dit plan. Als u bezwaren heeft

twee parkeerplaatsen in de Tjeerdsraklaan. Hij

of meer informatie wilt over dit initiatief, kunt u

heeft hiervoor handtekeningen opgehaald bij een

vóór 14 mei 2018 contact opnemen met Jette de

aantal bewoners.

Reuver van Wijkbureau Leidsche Rijn, via
telefoon 14 030 of e-mail

Locatie fietsrekken

leidscherijn@utrecht.nl

De gemeente heeft onderzocht wat de beste plek
is voor de fietsenrekken. De stoep is te smal en

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

kan ook niet breder gemaakt worden. De

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn,

parkeernorm in deze straat biedt de

Dorpsplein 1, Vleuten, of via telefoon 14 030.

mogelijkheid om 2 parkeerplaatsen te
onttrekken. Diverse woningen hebben hier
parkeerplekken op eigen erf. Door de fietsrekken
naast de opritten te plaatsen zijn 2
parkeerplaatsen genoeg. Het eerste gedeelte van
deze opritten zijn openbare stoepen en geen
parkeerplaatsen. Op de tekening (zie achterzijde)
staat aangegeven op welke twee parkeerplaatsen
de fietsrekken geplaatst worden. Deze twee
plekken zijn gekozen omdat de bewoners dan
via de opritten met hun fiets naar de fietsrekken
kunnen rijden. De bestrating wordt op deze twee
plekken aangepast door middel van het verlagen
van de banden van de opritten. Zo kunnen
bewoners niet struikelen wanneer ze hun fietsen
uit het fietsrek willen halen en achteruit lopen.
Verspreidingsgebied:
Tjeerdsraklaan 5 t/m 15 (oneven) en 70 t/m 92 (even)

Utrecht.nl

