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Hildebranddreef wordt (tijdelijk) afgesloten voor
doorgaand verkeer
Vanaf donderdag 2 augustus wordt er een aantal grote bloembakken geplaatst aan de kant van de De
Charmantedreef. Daarmee wordt de Hildebranddreef afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is een proef voor
drie maanden. Eind oktober organiseert de gemeente een bewonersavond om met u te praten over uw
ervaringen met deze tijdelijke wegafsluiting.

Wat gaat er gebeuren?

Hoe gaat het verder?

Er worden 4 bloembakken geplaatst zoals op de
tekening op de achterkant van dit wijkbericht is

U wordt na de zomer uitgenodigd voor een
bewonersavond. Daar kunnen we dan samen

aangegeven. Daarmee wordt de Hildebranddreef

bespreken wat u van de nieuwe verkeerssituatie

tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Het

vindt en wat de voor- en nadelen zijn. U kunt

blijft mogelijk om rond het pleintje te rijden en

rond die tijd ook reageren via email. Op basis

de garages te bereiken.

van de bespreking en andere ontvangen reacties
besluit de gemeente dan wat dit betekent voor

Over drie maanden wordt besloten of de

de toekomstige inrichting van de

bloembakken blijven staan of dat ze weer

Hildebranddreef. Blijft het een doorgaande straat

worden weggehaald. De gemeente zorgt voor de

of komt er een inrichting als woonerf?

planten in de bloembakken.
Meer informatie
Waarom deze proef?

Voor meer informatie over de openbare ruimte

De gemeente is bezig met het opnieuw inrichten

Hildebranddreef, Taagdreef en omgeving kunt u

van de openbare ruimte (pleinen en straten ) bij

contact opnemen met Rachel Broekmeulen

de Taagdreef en omgeving. Op

(projectleider) van de gemeente Utrecht, via

bewonersavonden daarover hebben we
gesproken met inwoners van de Hildebranddreef.

telefoon 14 030 of e-mail taagdreef@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,

We hebben gehoord dat mensen het doorgaande

Zamenhofdreef 17, of via telefoon 14 030.

verkeer door de straat onveilig vinden. Er wordt
erg hard gereden, en dat gebeurt vaak door
mensen die niet in de buurt hoeven te zijn. Er is
aan de gemeente gevraagd of we daar iets aan
kunnen doen.
We hebben ook met bewoners gesproken die de
huidige situatie juist als prettig ervaren en het
liever houden zoals het is.
Daarom willen we nu 3 maanden een proef doen
met de afsluiting. Zo kunt u ervaren wat dat
betekent voor uw straat.
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