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Voorstel aanpassingen inrichting Kovelaarstraat
De gemeente heeft van bewoners van de Kovelaarstraat het verzoek gekregen om op diverse plaatsen
in de straat fietsparkeren mogelijk te maken. Hieronder leest u ons voorstel.
Bewoners geven aan dat in de Kovelaarstraat

weinig mogelijkheden zijn om fietsen te kunnen

Vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding

ook geen mogelijkheid is om fietsen binnen te

oost@utrecht.nl

parkeren. De huizen zijn relatief klein, zodat er

stallen. De rekken die er nu staan voorzien in de

fietsparkeerbehoefte maar er worden ook fietsen
naast gezet wat auto’s kan hinderen.

Voorstel
In de Kovelaarstraat zijn nu op diverse plekken

van dit wijkbericht kunnen naar Titia Krug, via

Initiatievenfonds

Heeft u zelf een idee voor uw straat of buurt?

Het wijkbureau geeft advies en kan u helpen bij
de uitvoering ervan, met een bijdrage uit het
initiatievenfonds. Kijk voor de voorwaarden,
voorbeelden en het aanvraagformulier

laad-en losplaatsen waarop niet geparkeerd mag

op www.utrecht.nl/initiatievenfonds

gebruikt en het voorstel is om deze op te heffen,

Abonneer u op de digitale nieuwsbrief wijk Oost!

halen we de witte kruizen weg. De witte klinkers

uw wijk? Meldt u zich dan aan voor de digitale

worden. Een deel hiervan wordt niet meer

dat geeft extra parkeerruimte. Op deze plekken
waaruit de wegkruizen bestaan worden

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in
nieuwsbrief via www.utrecht.nl/oost

hergebruikt om de ruimte van de fietsrekken af

te bakenen. Buiten deze afbakening mogen geen

fietsen meer geplaatst worden! Dit om overlast
voor auto’s te voorkomen.

De eerste drie kruizen voor zijkant Koningsweg
45 en Kovelaarstraat 1 bis worden verwijderd.

Dit worden reguliere parkeerplaatsen. Het grote
kruis voor 7 bis is nog in gebruik en blijft.

Om de fietsklemmen voor nrs 6/8, 12, 16/18,

en 13/15 en voor nr 19 komt een witte rand als

markering. Dit zijn geen standaardrekken maar
voor deze locatie de beste oplossing. Het is wel
van belang dat de fietsen alleen binnen de
vakken gestald worden!
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