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Uitnodiging inloopbijeenkomst herinrichting St. Josephlaan,
onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard
Donderdag 24 mei 2018 tussen 17.00 en 20.00 uur bij de Gemeente Utrecht, Tractieweg 2
Bijeenkomst over verkeer in uw woonbuurt en de inrichting van de St. Josephlaan
Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst op 24 mei 2018 over de herinrichting van de
St. Josephlaan en de gevolgen daarvan voor verkeer in de wijken er omheen. De bijeenkomst is van
17.00 tot 20.00 uur bij Stadsbedrijven van de Gemeente Utrecht, Tractieweg 2. U kunt binnenlopen
op een tijdstip dat u het beste uitkomt.
Nieuwe inrichting voor St. Josephlaan

Uw straat, onze stad

In december 2017 stelde de gemeenteraad het

De gemeente Utrecht kiest in haar verkeersbeleid

concept-plan vast voor de Westelijke Stadsboulevard:

voor een gezonde, leefbare stad. Op straat en in de

de wegen tussen het 24 Oktoberplein en de

stad geven we voorrang aan fietsers, voetgangers en

Marnixbrug. Hierbij hoort ook de St. Josephlaan. Eén

openbaar vervoer. Verkeersaders veranderen in

van de onderdelen van het plan is de herinrichting

‘stadsboulevards’; straten waar het ook fijn wandelen

van de wegen. De St. Josephlaan heeft straks minder

en fietsen is. Doorgaand verkeer rijdt zoveel

asfalt met een groene middenberm met bomen.

mogelijk buiten de stad om via de ring. Het plan voor

Daarmee wordt de straat groener, veiliger om over te

de Westelijke Stadsboulevard is onderdeel van het

steken en de leefbaarheid verbetert. We werken het

gemeentelijk beleid en bestaat uit drie onderdelen:

ontwerp nu verder uit en willen graag op 24 mei met

1. Herinrichting met onder andere een groene

u in gesprek over de invulling van het groen.

middenberm;
2. Dynamisch verkeersmanagement: intelligente en
communicerende verkeerslichten;
3. Mobiliteitsmanagement: stimuleren van het
gebruik van andere vervoermiddelen, andere
routes en andere tijdstippen.
Meer informatie
Om u op de hoogte te houden van de stand van
zaken in de plannen voor de Westelijke
Stadsboulevard geven we een digitale nieuwsbrief
uit. U kunt zich daarvoor aanmelden op

Autoverkeer rond de St. Josephlaan
Een gevolg van de nieuwe inrichting is dat we
moeten kijken naar de rijrichtingen van het
autoverkeer in de woonbuurten rond de
St. Josephlaan. De mogelijkheden daarvoor willen we
graag met u bespreken op 24 mei.

Verspreidingsgebied:
St. Josephlaan en omgeving

www.utrecht.nl/westelijkestadsboulevard. Hier kunt
u ook meer lezen over het project.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Noordwest,
Amsterdamsestraatweg 283, e-mail
noordwest@utrecht.nl of via telefoon 14 030.
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