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Wijkbericht

december 2018

Onderzoek en buurtbijeenkomst overtredingen
maximumsnelheid Maliesingel en Tolsteegsingel
De gemeente onderzoekt op dit moment mogelijke maatregelen tegen het overtreden van de maximumsnelheid
op de Maliesingel en de Tolsteegsingel. In dit wijkbericht leest u meer over de achtergrond en hoe bewoners en
ondernemers hierbij worden betrokken.
nu:

eventueel:

eventueel:

eventueel:

Onderzoek

Voorlopig Ontwerp

Definitief Ontwerp

Uitvoering

Wat is er aan de hand?

bestuurders dwingen langzamer te rijden, maar

Uit snelheidsmetingen is dit voorjaar gebleken

kan in sommige gevallen ongewenste bijeffecten

dat de maximumsnelheden op de Maliesingel

veroorzaken. Tijdens de bijeenkomst van 20

(tussen Abstederbrug en Johan van Oldenbarne-

november met de direct aanwonenden van de

veltlaan) en de Tolsteegsingel hoger liggen dan

Malie- en Tolsteegsingel bleek er weinig

gewenst. Het is onze ambitie om het aantal

draagvlak te zijn voor verder onderzoek naar de

snelheidsovertredingen te verminderen. Daarom

haalbaarheid van verkeersdrempels en plateaus.

onderzoeken we de mogelijkheden om de

Veel van hen vrezen overlast door trillingen en

snelheid omlaag te brengen.

geluid. Ze drongen voor de langere termijn wel
aan op het verder onderzoeken van de mogelijk-

Hoe betrekt de gemeente belanghebbenden?

heden tot handhaving met politie en OM.

Op 20 november was er een eerste informatiebijeenkomst voor direct aanwonenden van de

11 december: bijeenkomst buurtbewoners

Maliesingel en Tolsteegsingel. We zijn eerst met

Op dinsdag 11 december a.s. organiseren we

deze groep in gesprek gegaan omdat zij het

een tweede informatiebijeenkomst voor

meest direct te maken krijgen met eventuele

bewoners en ondernemers uit de buurten die

maatregelen die voor hun woningen worden

direct aan de Maliesingel en Tolsteegsingel

genomen. We zijn ook benieuwd naar ideeën van

grenzen. Via (sociale) media worden ook andere

een bredere groep bewoners en gebruikers uit

geïnteresseerde inwoners van Utrecht-Oost

de (directe) omgeving van de Maliesingel en

uitgenodigd. U bent van harte welkom.

Tolsteegsingel. Daarom organiseren we op

Op deze avond kunt u vragen stellen en

11 december een tweede bijeenkomst voor een

meedenken over mogelijke maatregelen die de

grotere groep belanghebbenden.

gemeente kan nemen. We horen graag hoe u de
situatie ervaart en welke oplossingen u ziet.

Hoe staan direct aanwonenden tegenover

Datum: dinsdag 11 december 2018

eventuele maatregelen?

Tijd: 19.00 – 20.30 uur

Het aantal effectieve maatregelen om de snelheid

Locatie: Universiteit voor Humanistiek

van gemotoriseerd verkeer terug te dringen lijkt

Adres: Kromme Nieuwegracht 29

beperkt. Het plaatsen van verkeersplateaus kan

Svp vooraf aanmelden: verkeersveiligheid@utrecht.nl

Verspreidingsgebied: delen van Abstede, Rubenslaan, Buiten-Wittevrouwen, Oudwijk en Tolsteegsingel
(gelegen in de buurt van de Maliesingel en Tolsteegsingel)

Vervolg
De reacties van bewoners en ondernemers
nemen we mee in een eventueel vervolgonderzoek naar mogelijke maatregelen. Als alles
voorspoedig verloopt, verwachten wij in het
voorjaar van 2019 de eventuele maatregelen uit
te kunnen voeren. U wordt via wijkberichten over
de vervolgstappen geïnformeerd.
Eerdere werkzaamheden
Zoals u wellicht weet zijn de Tolsteegsingel en
een deel van de Maliesingel in 2016 heringericht.
Helaas heeft de gemeente sindsdien een aantal
keer werkzaamheden moeten laten uitvoeren om
verzakkingen aan het gedeelte tussen Ledig Erf
en Johan van Oldenbarneveltlaan te verhelpen.
Omdat de reparaties niet het gewenste effect
hadden, is de hele rijbaan hersteld. De afgelopen
maanden zijn de klinkers in de rijbaan op de
Tolsteegsingel én Maliesingel (tot aan het
Spoorwegmuseum) vervangen.
Meer informatie
Als u vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u
contact op nemen met gemeentelijk projectleider
Herman van Vuren,
via e-mail: h.van.vuren@utrecht.nl
of telefoon: 030-286 3792.
Voor andere vragen over uw wijk of buurt kunt u
contact opnemen met het wijkbureau via
wijkbureauoost@utrecht.nl. Per telefoon: 14030.

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid?
Op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid ziet u
- wat wij doen en
- wat u kunt doen
om de verkeersveiligheid te verbeteren.

