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Wijkbericht

september 2018

Inloopavond en consultatie ontwerp verkeersveilige
inrichting Prinses Irenelaan en Pionstraat
Het ontwerp voor een verkeersveilige inrichting is in concept gereed. Op donderdag 4 oktober
organiseert de gemeente Utrecht een inloopavond. U kunt hier informatie krijgen over het ontwerp
voor een verkeersveilige inrichting van de Prinses Irenelaan en Pionstraat. Ook kunt u tot en met
22 oktober een reactie geven. Begin april heeft de gemeente een voorstel voor een 30 km inrichting
met bewoners besproken. Naar aanleiding van de reacties op de bijeenkomst is het ontwerp op een
aantal punten aangepast.
Aanleiding



Brede fietsstroken van rood asfalt zodat

In het voorjaar van 2019 voert de gemeente

fietsers een duidelijke plek op de weg

groot onderhoud uit op de Prinses Irenelaan

hebben.

en de Pionstraat. In het kader van de herin-



Drempels om de 70 tot 100 m om auto-

richting van het Niftarlakepark wordt de

verkeer af te remmen ter hoogte van de

huidige waterdoorgang onder de Prinses

oversteeklocaties.

Irenelaan vervangen door een brug. Bewo-

Naar aanleiding van de inbreng van

ners en scholen hebben bij de gemeente

bewoners zijn de volgende zaken

aangegeven dat het veilig oversteken van de

aangepast:

weg op een aantal plaatsen lastig is. Soms



De aansluiting van het fietspad op de

wordt er erg hard gereden. De geplande

rijbaan in het stuk tussen de Muinck

werkzaamheden bieden kansen om de in-

Keizerlaan en Huis te Zuylenlaan is veili-

richting te verbeteren.

ger gemaakt.


Vanaf het Niftarlakeplantsoen blijft er

Afstemming met bewoners

een aansluiting voor auto’s op de Prin-

Op 4 april is een eerste ontwerp met 45

ses Irenelaan.

(buurt)bewoners besproken. Alle aanwezi-



De draaicirkel voor vrachtauto’s op het

gen op de avond waren blij met een afwaar-

kruispunt met de Zwanenvechtlaan is

dering van de weg naar 30 km/uur.

vergroot.


Belangrijke kenmerken van het ontwerp:


Bewoners vonden een vrij liggend fietspad én een fietsstrook op de rijbaan

Profiel van 6 - 6,50 m breed tussen Huis

verwarrend. Berekeningen wijzen uit dat

te Zuylenlaan en Zwanenvechtlaan en

door de invoering van 30 km/uur de

5,50 m breed tussen de Zwanenvecht-

hoeveelheid verkeer met 20–50% af-

laan en de Stauntonlaan.

neemt. Om die reden wordt het vrij liggende fietspad omgezet naar een voet-

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de brede omgeving van de Prinses Irenelaan en de Pionstraat

Utrecht.nl



pad. Voor fietsers komt er een brede

Planning en vervolg

fietsstrook van rood asfalt op de rijbaan.

Na 22 oktober verwerkt de gemeente de

Op verzoek van bewoners worden de 10

reacties. Daarna neemt het bestuur een be-

autoparkeervakken in de binnenbocht

sluit over het ontwerp en wordt de uitvoe-

van de Prinses Irenelaan opgeheven.

ring van de werkzaamheden voorbereid. De

Hierdoor hebben overstekende voetgan-

werkzaamheden starten in het voorjaar van

gers vanuit het Niftarlakeplantsoen be-

2019. De werkzaamheden aan weg en brug

ter zicht. De maatregel draagt ook bij

duren bij elkaar enkele maanden.

aan het vergroenen van de parkzone en
staat als wens in de Inrichtingsvisie

Meer informatie

Niftarlakepark. Auto’s die hier gepar-

Op www.utrecht.nl/irene-pion vindt u meer

keerd staan kunnen terecht in het par-

informatie over het ontwerp. Neem bij vra-

keervak van het Vechtplantsoen. In een

gen over dit project contact op met Maaike

parkeerdrukmeting is aangetoond dat

van Teeseling (projectleider), via e-mail

hier voldoende plek is.

irene-pion@utrecht.nl of telefoonnummer
14 030. Met algemene vragen over uw wijk

De volgende zaken zijn niet aangepast:


er komen geen zebrapaden op de over-

Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht

steken: door de invoering van 30



via e-mail noordwest@utrecht.nl

km/uur in combinatie met plateau-



of telefoon 14 030.

drempels ter hoogte van de oversteken
is de veiligheid voldoende geborgd;


kunt u terecht bij wijkbureau Noordwest,

de 30 km inrichting wordt niet helemaal
doorgetrokken tot aan de Muinck Keizerlaan. Hiervoor is onvoldoende budget. Vanuit verkeersveiligheid liggen de
prioriteiten elders in de straat.

Inloopbijeenkomst
We nodigen u van harte uit om op 4 oktober
het ontwerp te komen bekijken en hierover
in gesprek te gaan. Er is geen plenaire presentatie, dus u kunt inlopen op een moment
dat u het beste uitkomt.
Waar:

Vorstelijk Complex, Prinses
Christinalaan 1, Utrecht

Hoe laat:

19.00- 21.00 uur (Inloop)

Reageren kan tot en met 22 oktober 2018
Van 25 september tot en met 22 oktober
2018 kunt u reageren op het plan via e-mail
irene-pion@utrecht.nl. U kunt ook per post
reageren naar: Gemeente Utrecht, o.v.v.
Plan Herinrichting Pr. Irenelaan -Pionstraat,
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

