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Onderhoud en herinrichting Oudwijkerdwarsstraat
Uitnodiging buurtbijeenkomst op dinsdag 7 mei
De Oudwijkerdwarsstraat (tussen de Burgemeester Reigerstraat en Homeruslaan) is toe aan een opknapbeurt.
Naast het vervangen van het wegdek en de riolering kijken we naar een nieuwe inrichting van de straat.
We nodigen u uit om de eerste ontwerptekening te komen bekijken en uw reactie te geven tijdens de
bijeenkomst op dinsdag 7 mei.
Aan de hand van een plattegrond van de

De Oudwijkerdwarsstraat is toe aan onderhoud.

Oudwijkerdwarsstraat gaan we graag met u in

en de leidingen van de openbare verlichting

straat.

De gemeente gaat het wegdek, het (hoofd)riool
vervangen in het gedeelte tussen de

gesprek over uw ideeën en wensen voor de

Burgemeester Reigerstraat en Homeruslaan.

U kunt dan ook uw voorkeur uitspreken over de

leidingen en Stedin de gasleidingen.

En het wel of niet aanleggen van

Daarnaast vervangt Vitens de asbestcement
Wensen uit de buurt

Vanuit wijkraad Oost en diverse bewoners kreeg
de gemeente het verzoek om tegelijk met het

onderhoud te kijken naar een andere inrichting
van de straat. De Oudwijkerdwarsstraat is een
veelgebruikte fietsroute voor scholieren en

wordt als onveilig ervaren. Daarnaast is de wens
om meer ruimte voor fiets(parkeren), groen én
betere oversteekplekken te maken.

Bewonersvereniging de Goede Buur heeft al een
met aantal bewoners uit de straat gesproken

vervanging van het wegdek in asfalt of klinkers.
snelheidremmende plateau’s in uw straat. Om
een idee te krijgen van de gevolgen van het

gebruik van asfalt, klinkers en plateau’s, heeft

adviesbureau Movares de effecten hiervan voor

geluid en trillingen in kaart gebracht. Dit rapport
vindt u vanaf begin mei op

utrecht.nl/oudwijkerdwarsstraat. Uw ideeën en
voorkeuren noteren we en nemen we waar
mogelijk mee in het ontwerp.
Dinsdag 7 mei

Locatie: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148

over de wensen die er zijn voor de inrichting.

Inloop: 18.45 uur, start 19.00 uur.

de Oudwijkerdwarsstraat hebben we deze

Bent u er bij? Meld u zich dan aan via

Samen met wensen van enkele ondernemers uit
inbreng meegenomen bij het maken van een

eerste schetsontwerp, een zogenoemd Integraal
Programma van Eisen en een Functioneel

Ontwerp (IPvE/FO) voor de nieuwe inrichting.

Dit ontwerp presenteren we en lichten we graag

toe op 7 mei. U kunt het concept IPvE en FO
vanaf begin mei ook alvast bekijken op de

website: www.utrecht.nl/oudwijkerdwarsstraat
Programma dinsdag 7 mei

Tijdens de bijeenkomst op 7 mei presenteren

oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Na de bijeenkomst werken we het IPvE en FO
verder uit en zetten het op

utrecht.nl/oudwijkerdwarsstraat.
Daarna gaan we aan de slag met het maken van

een Definitief Ontwerp. Afhankelijk van het weer
kunnen we in het eerste kwartaal van 2020
starten met de werkzaamheden.

we het ontwerp en de afwegingen die we hebben

gemaakt. Daarna gaan we uiteen in groepjes.

Verspreidingsgebied: Ouwijkerdwarsstraat en aangrenzende zijstraten
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Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit wijkbericht nog

vragen? Neem dan contact op met projectleider
André ten Boden via

oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij wijkbureau Oost, via oost@utrecht.nl of
14030.

