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Bussluis Amazonedreef voorlopig niet open
De bussluis op de Amazonedreef gaat voorlopig niet open voor autoverkeer. De gemeente volgt hiermee de
uitspraak die de rechter hierover heeft gedaan. In dit wijkbericht informeren wij u over wat er is gebeurd en hoe
het verder gaat.

Aanleiding

Hoe nu verder?

In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad

Zolang er geen nader onderzoek naar de

een oproep van bewoners en ondernemers uit

verkeersveiligheid is gedaan en er een nieuw

Overvecht ontvangen om de bussluis op de

besluit is genomen, blijft de bussluis gesloten

Amazonedreef ter hoogte van de Paranadreef te

voor autoverkeer. In het najaar wordt de bussluis

verwijderen. Door deze maatregel worden de

in de gemeenteraad besproken en kunnen wij u

buurt en het winkelcentrum De Klop beter

verder informeren over het vervolg.

bereikbaar voor auto’s. De petitie is circa 275
keer ondertekend. In het voorjaar van 2018 heeft

Een verkeersveilige woonomgeving?

de gemeenteraad ingestemd met het

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk

burgerinitiatief om de bussluis op de

dan op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier

Amazonedreef open te stellen voor autoverkeer.

staat wat wij doen en wat u kunt doen om de
verkeersveiligheid te verbeteren.

Wat is er daarna gebeurd?
De gemeente heeft een verkeersbesluit genomen

Meer informatie

om de bussluis open te kunnen stellen voor

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Iriena

autoverkeer. Op dit verkeersbesluit zijn circa 110

Bouwkamp, via telefoonnummer 14 030 of

bezwaren ingediend. Vanwege de bezwaren is

e-mailadres iriena.bouwkamp@utrecht.nl.

het plan aangepast.
Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht
De Fietsersbond was het nog steeds niet eens

bij wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, via

met het plan en is naar de rechter gegaan. De

e-mailadres overvecht@utrecht.nl of telefoon

rechter vindt dat de gemeente onvoldoende

14 030.

heeft aangegeven wat de gevolgen zijn voor de
verkeersveiligheid. Daarom heeft de rechter het
besluit vernietigd. De gemeente mag de bussluis
nu niet openstellen voor autoverkeer.

Verspreidingsgebied:
Woningen en bedrijven in het gebied tussen Vecht, Jamaicadreef, Rio Brancodreef, Carnegiedreef en
Einsteindreef
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