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Uitbreiding fietsparkeren Tuindorpzijde station Overvecht
De fietsenstalling aan de Tuindopzijde van station Overvecht gaat uitbreiden. Met 442 extra plekken komen we
tegemoet aan het groeiend aantal stallers aan de Tuindorpzijde. Er komen dubbellaagse rekken en nieuwe
leibomen aan de kant van de Albrecht Thaerlaan. In dit wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden,
planning en de beplanting.
442 extra fietsparkeerplekken
In 2017 is er samen met ProRail een definitief

Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen?

ontwerp gemaakt voor de uitbreiding, zijn er

E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de

informatiebijeenkomsten geweest en hebben

volgende gegevens: het kenmerk van de

bewoners een voorkeur aangegeven voor de

aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam,

bomensoort die geplant gaat worden.

adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit

Aan de Tuindorpzijde komen er 442 plekken bij.

zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook

Totaal komt daarmee het aantal plekken aan de

meegenomen kan worden bij de beoordeling van

Tuindorpzijde op 1026. Dit is voldoende om aan

de aanvraag.

de toekomstige groei van het aantal stallers aan
de Tuindorpzijde tegemoet te komen.

Planning

Er komen dubbellaagse rekken langs het talud

De planning is dat de werkzaamheden eind 2019

van het spoor, in plaats van de huidige rekken.

starten. Naar verwachting is de uitbreiding van

De bestaande hagen, langs de Albrecht

de stalling uiterlijk in juni 2020 klaar.

Thaerlaan, blijven behouden. Langs de haag

Voorafgaand aan de uitvoering wordt u over de

planten we 45 nieuwe (lei)bomen.

werkzaamheden nader geïnformeerd door
ProRail.

Bomen
Om de uitbreiding mogelijk te maken, worden 16

Handhaving

bomen (prunussen) die nu tussen de rekken

In de eerste maand na de uitbreiding gaat de

staan weggehaald.

gemeente preventief handhaven. Hiermee willen

Direct aanwonenden hebben in 2018 hun

we bereiken dat de rekken netjes gebruikt

voorkeur kunnen uitspreken voor het soort

worden én voorkomen dat fietsen alsnog buiten

leiboom dat geplant gaat worden. Er was keuze

de rekken belanden.

uit 4 soorten bomen. De haagbeuk heeft de
meeste stemmen gekregen. We planten daarom

Meer informatie

45 haagbeuken.

Alle Informatie, onderzoeken en documenten
over het fietsparkeren bij station Overvecht vindt

De aanvraag (kenmerk HZ_WABO-19-19036)

u op www.utrecht.nl/overvechtstationsgebied.

voor een omgevingsvergunning voor het vellen

Voor meer informatie of met vragen over de

van de 16 bomen en het planten van 45 nieuwe

uitbreiding kunt u contact opnemen met

bomen is 17 juni 2019 gepubliceerd op

stationsgebiedovervecht@utrecht.nl of via

www.officielebekendmakingen.nl

14030.

Bij de zoekopdrachten kunt u zoeken op

Voor andere vragen over uw wijk kunt u contact

straatnaam of kenmerk.

opnemen met het Wijkbureau Noordoost, via
noordoost@utrecht.nl of via 14 030.
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