Wijkbericht

januari 2019

Start procedure bestemmingsplan NRU
De gemeente gaat de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht vernieuwen. Hiervoor is een
ontwerpbestemmingsplan gemaakt. In de periode van 18 januari tot en met 27 februari 2019 kunt u
reageren op dit plan. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast hoe het gebied straks gebruikt mag
worden. In dit wijkbericht leest u hoe u kunt reageren op het plan en wanneer informatiebijeenkomsten
worden gehouden (zie achterzijde).

Impressie van de aansluiting Einsteindreef op het Dunantplein met een onderdoorgang voor de NRU
Veel automobilisten kiezen op dit moment voor

Stil asfalt en een geluidscherm van 1,2 meter aan

een route door Overvecht of over de Gageldijk

de zuidkant van de NRU zorgen voor minder

omdat zij de NRU te druk vinden. De gemeente

geluidsoverlast voor het grootste deel van de

wil juist dat auto’s zo lang mogelijk over de NRU

woningen in Overvecht. Een volledige

rijden om bij hun bestemming te komen, en niet

omschrijving van het plan kunt u lezen op

door de woonwijken rijden. Daarom is er een

www.utrecht.nl/nru.

plan om de weg te vernieuwen. De vernieuwing
biedt kansen om de leefbaarheid in Overvecht te

Onderdoorgang of viaduct?

verbeteren.

Bij het Kochplein (het plein bij tuincentrum
Overvecht) komt een onderdoorgang. Ook bij het

Wat verandert er?

Dunantplein (bij de Einsteindreef) gaat de

De drie huidige pleinen met verkeerslichten

gemeente nu uit van een onderdoorgang. De

worden vervangen door ongelijkvloerse

financiering van deze onderdoorgang is echter

kruisingen. Het blijft een weg met twee

nog niet geheel rond. De gemeente verwacht hier

rijstroken in beide richtingen.

medio 2019 een definitief besluit over te nemen.

De maximumsnelheid gaat naar 80 km/uur.
Er komen meer oversteekplaatsen voor

Voor het Gandhiplein (bij fort de Gagel) is nog

voetgangers en fietsers.

geen uitzicht op geld voor een onderdoorgang.
Bij de verdere uitwerking van de plannen gaan

Verspreidingsgebied:
Gebied tussen de Gageldijk, de Vecht, de Brailledreef, Kardinaal de Jongweg, Eykmanlaan en Bastionweg

we uit van een viaduct. In het bestemmingsplan



Donderdag 7 februari, 9:30 tot 12:30 uur.

is wel de mogelijkheid opgenomen om een

winkelcentrum Overkapel, Euterpedreef 10

onderdoorgang te realiseren. Als zich nieuwe

(in de Jumbo)

(subsidie)kansen voordoen voor extra geld voor



Donderdag 7 februari, 16:00 tot 19:30 uur

een derde onderdoorgang, kan deze binnen het

shoppingcenter Overvecht, Roelantdreef 41

bestemmingsplan worden uitgevoerd.

(tegenover Albert Heijn);


Indusdreef 5.

De gemeenteraad heeft 1 november 2018 het
eerste ontwerp voor de vernieuwing van de NRU

Maandag 11 februari, 17.30 en 21.00 uur.
Inloopbijeenkomst Zorgcentrum Rosendael,

Ontwerpbestemmingsplan


Woensdag 13 februari, 19:00 en 21:30 uur.

vastgesteld. Om de veranderingen aan de weg

Inloopbijeenkomst Buurtcentrum De Dreef,

mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan

Schooneggendreef 27C.

gewijzigd worden. U kunt met een zienswijze
reageren op dit bestemmingsplan en de

Spreekuur wijkbureau Overvecht.

documenten die hierbij horen. Dit zijn:

Peter van Sterkenburg, omgevingsmanager NRU,





Het milieueffectrapport (MER): Hierin is

is woensdag 6, 13, 20 en 27 februari van 9.00

beschreven wat de verwachte effecten zijn

tot 12.00 uur op Wijkbureau Overvecht

van het plan op het milieu.

(Zamenhofdreef 17) aanwezig voor een

Het ontwerpbesluit hogere waarden (geluid)

toelichting op het bestemmingsplan. U kunt

voor 16 woningen.

zonder afspraak binnen lopen.

Het bestemmingsplan gaat over de toekomstige

Vervolg en planning

aangepaste weg, de Gageldijk, de fietspaden



de zienswijzen en passen we waar nodig het

langs de NRU vanaf het Gandhiplein tot na het

plan aan.

Robert Kochplein, de aansluiting met de A27 en
de daarbij behorende aanpassingen in de directe

Na 28 februari: Beantwoorden de gemeente



Indieners van zienswijzen worden
geïnformeerd over de reactie van het college

omgeving.

van burgemeester en wethouders op de
zienswijzen.

Documenten inzien?
De documenten liggen ter inzage vanaf vrijdag



bestemmingsplan en milieueffectrapport.

18 januari tot en met donderdag 27 februari
2019:


In het Stadskantoor, Stadsplateau 1,

Medio 2019: Gemeenteraad beslist over



Medio 2020 starten de werkzaamheden met
het verleggen van kabels en leidingen.

5e verdieping


Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17

Meer informatie?

De documenten zijn digitaal te raadplegen via

Kijk op www.utrecht.nl/nru of bel Peter van

www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

Sterkenburg, tel. 14 030.

Reageren?
Op www.utrecht.nl/bestemmingsplannen leest u
hoe u een zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan, het
milieueffectrapport en/of het ontwerpbesluit

Deelnemen aan de adviesgroep NRU?
Ook in de komende periode spreken we met bewoners
en ondernemers van de adviesgroep NRU over de
plannen. Onder andere over de inrichting van de
groenstrook langs de NRU en het bereikbaarheidsplan

hogere geluidswaarden kunt indienen.

tijdens de uitvoering. De adviesgroep adviseert het

Informatiebijeenkomsten:

plannen.

Er zijn verschillende gelegenheden om
toelichting te krijgen op de plannen:

college van burgemeester & wethouders over de

Interesse om deel te nemen aan de adviesgroep? Stuur
voor 1 februari 2019 een e-mail met uw
contactgegevens naar nru@utrecht.nl en dan nemen wij
contact met u op.
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