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Informatieavond ontwerp Lange Nieuwstraat
De Lange Nieuwstraat vormt het hart van het Museumkwartier. We willen van deze straat een prettige straat
maken voor bewoners en bezoekers, met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. De afgelopen tijd heeft de
gemeente samen met diverse belanghebbenden gewerkt aan het ontwerp. Op 11 juni, in de Kleine Dom,
presenteren we u graag het concept ontwerp. In dit wijkbericht leest u meer over de achtergrond, betrokkenheid
van de omgeving, uitgangspunten en het vervolg.
Achtergrond
De huidige inrichting van de Lange Nieuwstraat

•

(Oudegracht-kant) wordt een breed

biedt weinig ruimte en comfort voor voetgangers
en fietsers. Op de stoep staan obstakels en aan

De westzijde van de Lange Nieuwstraat
comfortabel trottoir.

•

Alle functies, zoals fiets- en autoparkeren,

beide kanten van de straat staan auto’s

brievenbus en parkeerautomaat komen in

geparkeerd. In de voorjaarsnota 2017 heeft de

één strook aan de andere zijde van de straat

gemeenteraad van Utrecht 2 miljoen euro

(de oostzijde, aan de kant van de

vrijgemaakt voor de herinrichting van de Lange

Nieuwegracht).

Nieuwstraat. Het is tenslotte een belangrijke

•

Comfort voor fietsers ontstaat onder meer

route van noord naar zuid door de binnenstad.

door fietsvriendelijke klinkers en een rijbaan

We willen graag dat fietsers deze route kiezen in

zonder bochten en geen geparkeerde auto’s

plaats van de drukke Oudegracht. Bij de nieuwe

op de rijbaan.

inrichting staan daarom fietsers en voetgangers
centraal.

Informatieavond 11 juni
Om deze uitgangspunten en het conceptontwerp

Klankbordgroep

toe te lichten organiseren we een

Om te komen tot een nieuwe inrichting voor de

informatieavond. U bent van harte welkom vanaf

Lange Nieuwstraat werkt de gemeente samen

19.15 uur in de Kleine Dom, Lange Nieuwstraat

met de belanghebbenden in een

79. We starten om 19.30 uur met een presentatie

klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit

over de wensen, eisen en uitgangspunten die

vertegenwoordigers van het bewonersoverleg

hebben geleid tot het huidige ontwerp. Ook

Nieuwstraat (BON), culturele instellingen,

vertellen we over de stappen die nog gezet gaan

ondernemers, Fietsersbond, Stedelijk Overleg

worden tot de uitvoering van de

Lichamelijk Gehandicapten Utrecht (SOLGU) en

werkzaamheden. Er is na de presentatie ruime

Qbuzz. Er zijn diverse gesprekken geweest

gelegenheid voor vragen en om in gesprek te

waarin wensen ten aanzien van de herinrichting

gaan met de medewerkers van de gemeente en

zijn besproken. Deze wensen zijn meegenomen

de leden van de klankbordgroep.

in het opstellen van het integraal programma van
eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO).

Vervolg
De input uit de avond wordt verwerkt in het

Uitgangspunten

voorstel dat aan het college van burgemeester en

Met de klankbordgroep zijn we tot o.a. de

wethouders wordt voorgelegd. Na behandeling in

volgende uitgangspunten gekomen:

het college heeft u gedurende zes weken de
gelegenheid uw opmerkingen op het IpvE en
ontwerp te geven. Daarna wordt de input
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verzameld en waar mogelijk verwerkt in de
volgende fase van het ontwerp. Uiteraard krijgt u
dan ook een terugkoppeling over wat we met uw
reactie hebben gedaan. Hierna wordt het
ontwerp definitief gemaakt en de uitvoering
voorbereid. Naar verwachting start de uitvoering
eind 2018.
Meer informatie
Het conceptontwerp, een gespreksverslag van de
klankbordgroep en meer achtergrondinformatie
kunt u vinden op de website:
www.utrecht.nl/langenieuwstraat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de projectleider Philip ter Laak via
telefoonnummer 140 30. Met vragen over uw
wijk kunt u terecht bij wijkbureau Binnenstad via
binnenstad@utrecht.nl of bel naar 140 30.

