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Afsluiting (tijdelijk) inrit parkeerplaats Kwangodreef
Overlast
Op- en rond de parkeerplaats op de Kwangodreef (hoek Gambiadreef) is er ’s avonds en ’s
nachts al geruime tijd overlast door personen met auto’s en/of scooters. De overlast bestaat
o.a. uit geluidsoverlast (schreeuwen, claxonneren, draaiende motoren etc.) en het achterlaten
van zwerfvuil. En er wordt op de parkeerplaats hard heen en weer gereden met auto’s en
scooters. Ook overdag wordt te hard gereden en ontstaan er gevaarlijke situaties.
Afsluiting parkeerplaats
Om de overlast te verminderen sluiten we één ingang van de parkeerplaats aan de Kwangodreef
tijdelijk af. Het is dan niet meer mogelijk om ‘rondjes’ te rijden. Dat betekent voor u en
bezoekers die de parkeerplaats willen gebruiken dat de parkeerplaats via één ingang bereikbaar
is. Op de achterkant van deze brief staat een foto van de geplande afsluiting. We sluiten de
ingang van de parkeerplaats af met betonblokken. De betonblokken zijn wit (lichtgevende verf)
en er komen borden die aangeven dat de parkeerplaats doodlopend is. De woningen zijn en
blijven altijd bereikbaar voor hulpdiensten. Omdat de 4-hoogflats binnenkort gerenoveerd
worden is het een tijdelijke maatregel. Om de overlast tegen te gaan is er ook extra inzet van
politie en handhavers van de gemeente (wijkboa’s).
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Wijkbureau Overvecht,
Zamenhofdreef 17, T 14030 of stuur een email naar: overvecht@utrecht.nl
Buurtaanpak
Met de Versnelling van Overvecht werken we samen aan een veilig en prettig Overvecht voor
iedereen. De buurtaanpak Zambesidreef is hier onderdeel van. Met de buurtaanpak willen we
overlast sneller aanpakken. De afsluiting van de parkeerplaats is hier een voorbeeld van.
Overlast melden?
Overlast aanpakken doen we samen. Het is daarom belangrijk dat u overlast meldt.
-

Elke maandag en woensdag van 11.00 tot 12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnenlopen op de Oranjerivierdreef 20 (in het pand van Bo-Ex).
U kunt altijd terecht bij het Wijkbureau aan de Zamenhofdreef 17.
Overlast melden kan ook via het Klantcontactcentrum van de gemeente: telefoon
14030, via www.utrecht.nl/contact of via de ‘slim melden Utrecht’-app.

Voor veiligheidsproblemen waar u liever de politie over wilt spreken zijn de wijkagenten
Paul Dimmendaal en Diantha Heimgartner uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn bereikbaar
via tel: 0900-8844. Bij verdachte situaties moet u 112 bellen ( want 112 daar vang je
boeven mee!).
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