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150 extra fietsklemmen Oudegracht
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het parkeren van fietsen aan de Oudegracht. Op
basis van deze onderzoeken worden op meerdere locaties aan de Oudegracht extra fietsklemmen
geplaatst. In juni komen er in uw buurt 71 nieuwe fietsklemmen bij. U leest meer over het onderzoek en
het plaatsen van de klemmen in uw buurt.

Onderzoeken
De gemeente heeft op de gehele Oudegracht

De gevolgen voor de parkeerdruk voor

onderzoek gedaan naar het parkeren van fietsen.

auto’s zal beperkt zijn, doordat een aantal

Hierbij is gekeken naar de parkeerdruk,

vergunninghouders hun parkeervergunning voor

parkeerduur en hebben 600 fietsparkeerders

op straat hebben omgezet naar een vergunning

meegedaan aan een enquête. Momenteel zijn er

in een parkeergarage.

zo’n 900 fietsenrekken aan de Oudegracht. Uit
de onderzoeken blijkt dat er op delen van de

Planning

Oudegracht een groot tekort is aan

Het plaatsen van de fietsenklemmen vindt plaats

fietsenrekken. Op deze delen zijn we gaan kijken

vanaf eind juni tot en met half juli. Gestalde

naar locaties op straat, waar extra fietsenrekken

fietsen worden een week van te voren verwijderd

kunnen worden geplaatst. Negen plekken op de

om de klemmen te kunnen plaatsen. Vooraf kunt

Oudegracht zijn geschikt om nieuwe klemmen

u op gele borden lezen waar en wanneer u uw

bij te plaatsen. In totaal worden ruim 150 nieuwe

fiets en auto niet kunt plaatsen én wanneer de

fietsklemmen geplaatst op de gehele

werkzaamheden precies plaatsvinden.

Oudegracht. Bij u in de buurt zijn dat 71
fietsklemmen.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit wijkbericht? Bel of mail

Locaties

met Jamila El Mokhtari-Asnnosi via 14030 of

Op de achterzijde van dit wijkbericht staan de 4

j.mokhtari@utrecht.nl

specifieke locaties bij u in de buurt waar de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

uitbreiding zal plaatsvinden, met bijbehorend

bij wijkbureau Binnenstad via telefoon 14030 of

aantal extra fietsklemmen en dommetjes. Een

e-mail binnenstad@utrecht.nl .

dommetje is een fietsenrek in de vorm van de
Dom waar de fiets tegen aangezet kan worden.
Om het aantal fietsparkeerplekken uit te breiden,
verdwijnen er 9 autoparkeerplaatsen. Deze staan
ook op het kaartje aangegeven. Om de
leefbaarheid in de binnenstad te vergroten is het
toegestaan om de autoparkeerplaatsen op te
heffen.
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Uitbreiding fietsparkeren Oudegracht
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A:
Oudegracht westzijde ter plekke van
nummer 189 - 193
18 fietsparkeerplaatsen en ruimte (2
x ca. 3,5 meter) voor bakfietsen aan
weerszijden van het nieuw te plaatsen
rek
hier worden drie fietsenrekken en twee
dommetjes geplaatst

B:
Oudegracht oostzijde ter plekke van
nummer 228 -234
36 fietsparkeerplaatsen en ruimte (2x
ca. 3,5 meter) voor bakfietsen tussen
de nieuw te plaatsen rekken
hier worden zes fietsenrekken en drie
dommetjes geplaatst

B
C:
Oudegracht oostzijde ter plekke van
nummer 242
10 fietsparkeerplaatsen
hier worden vijf dommetjes geplaatst

C
D

D
Oudegracht westzijde ter plekke van
nummer 271 -275
18 fietsparkeerplaatsen en ruimte (ca.
3 meter) voor bakfietsen tussen de
nieuw te plaatsen rekken
hier worden drie fietsenrekken en een
dommetje geplaatst

