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Aanleg schoolzone in de Derde Oosterparklaan
De gemeente gaat in de week van 25 februari 2019 een deel van de Derde Oosterparklaan
inrichten als schoolzone. H et deel tussen de Stadsbaan Leidsche Rijn en de Saffraanweg. Een
s c hoolzone laat zien dat er in deze s traat een s chool is - basisschool Op de Groene Alm- en
zorgt voor meer verkeersveiligheid. De s choolzone is een verzoek van de s chool, de

ouderverkeercommissie en buurtbewoners. De gemeente ondersteunt dit plan en heeft als
planning de aanleg uit te voeren in de V oorjaarsvakantie.
Meerdere bewoners en basisschool Op de Groene
Alm hebben bij de gemeente meldingen gedaan
over de snelheid waarmee het autoverkeer over
de Derde Oosterparklaan rijdt. Vooral bij de
school levert dat verkeersonveilige situaties op.
In de Derde Oosterparklaan zijn op het deel
tussen de Hoge Weide en de Komijnweg al extra
drempels gelegd. Nu gaan we dus verder met de
aanleg van een schoolzone.

Wa t zijn de maatregelen
Belangrijkste maatregelen zijn:
•

ter hoogte van de Stadsbaan Leidsche Rijn
en ter hoogte van de Saffraanweg komt een
bord schoolzone met adviessnelheid

15km/u, de tekst ‘school’ op het wegdek en
een drempel.
•

van het weer en beschikbaarheid van materialen.
De werkzaamheden duren in totaal ongeveer één
week. Ter plaatse worden tijdelijke omleidingen
aangegeven.
Vragen & Inloop op 14 februari, 13.30-14.30u
Een tekening van de inrichting hangt in

basisschool Op De Groene Alm (Derde
Oosterparklaan 71). De schoolleiding kan indien
gewenst uitleg geven.

Op d onderdag 14 februari van 13.30 tot 14.30
uur is op de school een gemeentelijke
ve rkeersadviseur aanwezig.

Voor tussentijdse vragen kunt u contact
opnemen met:
•

in het deel er tussen komen op de beide
weghelften extra drempels, verhoogde

oversteekplaatsen en op de stoep rode en
gele palen en begeleidingshekjes bij

belangrijk oversteekpunten.
•
extra drempel Saffraanweg thv nrs. 1 en 29.
De inrichtingstekening staat op achterzijde.
We rkzaamheden

De planning is om de werkzaamheden in de
Voorjaarsvakantie te doen (start week van 25

februari 2019). Of dat gaat lukken is afhankelijk

Cees Verbokkem (verkeersadviseur,
gemeente Utrecht), tel. 14 030

e-mail: verkeer.en.vervoer@utrecht.nl
(met als onderwerp ‘Derde Oosterparklaan’).
•

Judith van der Lee (schoolleider Op de
Groene Alm), tel. 030 - 670 19 96;
e-mail: judith.vd.lee@ksu-utrecht.nl

Voor vragen over uw wijk en buurt:
wijkbureau Leidsche Rijn
Dorpsplein 1, Vleuten
tel. 14 030
leidscherijn@utrecht.nl

www.utrecht.nl/leidscherijn

V e r spreidingsgebied: Derde Oosterparklaan, Saffr aanweg, Gember weg, Rietsuiker weg (gedeelte), Valer iaanweg
(gedeelte)

Utrecht.nl

