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Aanpak van verkeersveiligheid rond de busbaan
Vleuterweide en winkelcentrum Vleuterweide
De gemeente heeft veel aandacht voor de verkeersveiligheid op en rond de busbaan Vleuterweide
(Vleuten-De Meern). Er zijn in 2017 en 2018 maatregelen uitgevoerd. Een belangrijke aanpassing is
dat er minder oversteekplaatsen voor de auto over de busbaan zijn. Op deze manier komt er ook
minder (doorgaand) verkeer langs het winkelcentrum, hierdoor verbetert de verkeersveiligheid.
Evaluatie aanpassingen

Wat hebben we naar aanleiding van de evaluatie

Afgelopen zomer heeft de gemeente onderzocht

gedaan?

of de aanpassingen goed werken. Extern



adviesbureau Sweco heeft dit onderzoek voor ons
uitgevoerd. Zij hebben daarvoor op verschillende

aangebracht;


dagen en tijden op de locatie gekeken. Ook heeft
Sweco een enquête afgenomen onder de leden

ondernemers, de school en de Fietsersbond.

zicht op naderend verkeer verbeterd door
groen te snoeien;



van de klankbordgroep Vleuterweide. In de
klankbordgroep zitten bewoners uit de wijk,

We hebben betere bebording

maatregelen genomen om ongewenst
verkeersgedrag tegen te gaan;



op een aantal plekken verkeerslichten
anders ingesteld.

Sweco heeft het rapport begin november
opgeleverd. Op basis van de onderzoeken

Wat gaan we nog doen?

concluderen de verkeersexperts van Sweco dat de

We gaan de voorrangssituatie bij de slinger op

aangelegde wegen rondom de busbaan

het kruispunt Moersbergen – Zuiderburcht (bij de

Vleuterweide goed werken en dat de

inrit van P1) verbeteren. Dit doen we met

verkeerssituatie veilig is. Er zijn wel manieren om

verkeersborden en markering. We doen dit

de weginrichting nog verder te verbeteren.

wanneer de aanpassingen rondom P1 gereed zijn.

Aanvullende maatregelen
We weten dat er onder bewoners en ondernemers
nog steeds zorgen zijn over de
verkeersveiligheid. Een groot deel van de zorgen

We gaan een snelheidsremmend plateau
aanleggen op de Burchtpromenade ter hoogte van
de fietsbrug. We hopen de werkzaamheden in het
voorjaar te starten.

van de bewoners gaat over het verkeerslicht vanaf

Er loopt nog een onderzoek naar de verdere

Moersbergen naar de Landschapsbaan.

aanpassing van de verkeerslichten op het

Rechtsafslaande auto’s en fietsers hebben hier

kruispunt Moersbergen – Landschapsbaan. We

tegelijkertijd groen licht. Ook de slinger bij de

verwachten dat dit binnenkort is afgerond. Dan

inrit van P1 op Buiten de Burchten, waarbij

weten we of er aanpassingen mogelijk zijn.

fietsers en auto’s elkaar twee keer kruisen, wordt
genoemd. Deze punten komen ook terug in het
onderzoek van Sweco.

We hopen met deze verbeteringen de zorgen die
er zijn over de verkeersveiligheid weg te nemen.

Verspreidingsgebied: het gebied binnen de Europaweg – Zandweg – Belleperenlaan – Zilverschoonlaan –
Liesgrassingel - Stroomrugbaan

Utrecht.nl

Parkeersituatie winkelcentrum Vleuterweide

Een verkeersveilige woonomgeving?

De gemeente laat een extern advies opstellen

Iedereen wil een fijne en veilige woonomgeving.

over de juridische opties voor parkeerterrein P1.

Dit krijgen we niet voor elkaar met alleen

Hiermee willen we een zorgvuldige afweging

aanpassingen op straat. Daar is ook veilig en

maken, bijvoorbeeld over het plaatsen van een

verantwoord gedrag van automobilisten, fietsers

slagboom. Totdat duidelijk is wat de opties

en voetgangers voor nodig.

precies zijn zal er geen parkeersysteem op P1
worden ingevoerd. Meer informatie hierover vindt

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk

u in de brief die het college van B&W op 25

dan op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier

januari aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

staat:

Deze brief staat op de website

- wat wij doen en

www.utrecht.nl/busbaanvleuterweide. Het

- wat u kunt doen

parkeersysteem op parkeerterrein P1 is eveneens

om de verkeersveiligheid te verbeteren.

besproken in een commissievergadering van de
gemeenteraad op 31 januari 2019.

Meer informatie
Meer weten over een verkeersveilig Utrecht? Kijkt

Rond het winkelcentrum Vleuterweide zijn

u dan op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Meer

dynamische informatieborden geplaatst met

weten over dit project? Op

daarop de beschikbare parkeerplekken. De

www.utrecht.nl/busbaanvleuterweide kunt u

aansturing hiervan is afhankelijk van de

actuele informatie lezen.

zorgvuldige afweging rondom parkeerterrein P1.
Heeft u vragen over de inhoud van dit
Planning bouw brug

wijkbericht? Stuur dan een mail naar

In januari zijn de eerste werkzaamheden voor de

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl.

bouw van de brug door de GEM Vleuterweide
(Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Vleuterweide) gestart. Eerst is een dam van grond

rechtstreeks terecht bij wijkservicecentrum

gemaakt in het water. Hierop wordt de brug

Vleuten-De Meern, via telefoonnummer 14 030.

gebouwd. Later wordt deze dam weer afgegraven.
In februari wordt de fundering door middel van
heipalen aangebracht. Dit geeft enige
geluidshinder in de omgeving.
De aannemer van de brug informeert de direct
omwonenden over de werkzaamheden en
planning. Naar verwachting is de brug eind mei
dit jaar klaar.

