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Verkeersonderzoek 't Goylaan
Op 30 november worden 2 camera’s geplaatst bij het kruispunt ‘t Goylaan – Constant Erzeijstraat –
Hooft Graaflandstraat. Deze blijven 2 weken staan. Met deze camera’s wil de gemeente de
verkeerssituatie onderzoeken. Het onderzoek moet antwoord geven op vragen als: hoe gedraagt het
verkeer zich? Hoe vaak ontstaan er riskante situaties? Hoe komen deze tot stand? Op welk deel van
het voorrangsplein? Wat voor soort verkeersdeelnemers zijn hierbij betrokken?
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meerdere maatregelen genomen. Ook zijn er

of beter afgesteld. De herinrichting is onderdeel

diverse gesprekken geweest met bewoners.

van het mobiliteitsplan. Met dit plan houden we

Bewoners hebben onder meer zorgen over de

uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en

verkeersveiligheid van met name het
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voorrangsplein. Afgelopen zomer is in een

toeneemt. Meer informatie:

gesprek met omwonenden afgesproken dat een

www.utrecht.nl/slimmeroutes.

onafhankelijk bureau de verkeerssituatie met
camera’s gaat bekijken. Dit bureau analyseert de

Vragen?

beelden en doet aanbevelingen.

Heeft u een opmerking, vraag of klacht? Stuur
dan een e-mail naar goylaan@utrecht.nl.

Wat gebeurt er met de beelden?
Het externe bureau gebruikt de beelden

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

uitsluitend voor dit onderzoek. Na afloop van het

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, 't

onderzoek worden de beelden verwijderd.

Goylaan 75, of via telefoonnummer 14 030.

Hoe verder?
Enkele omwonenden zijn betrokken geweest bij
de totstandkoming van dit onderzoek. De
onderzoeksresultaten en aanbevelingen
bespreken we in januari met hen. Daarna neemt
het gemeentebestuur een beslissing of en welke
nieuwe maatregelen nodig zijn. Het
onderzoeksrapport en de te nemen maatregelen
komen te staan op de website
www.utrecht.nl/tgoylaan.
Achtergrond
In 2016 is 't Goylaan opnieuw ingericht om de
straat prettiger, groener en beter oversteekbaar
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