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Verbeteren verkeersveiligheid kruising
Musicallaan/Rijnkennemerlaan
Bewoners en gemeente vinden dat de verkeerssituatie op de kruising Musicallaan/ Rijnkennemerlaan beter kan.
Hiervoor hebben we de afgelopen jaren verschillende aanpassingen gedaan. In 2018 is geëvalueerd of deze
maatregelen voldoende effect hebben gehad. Uit de evaluatie blijkt dat aanvullende maatregelen wenselijk zijn.
Daarom maken we in augustus 2019 het verkeersplateau (verkeersdrempel) hoger en steiler. In dit wijkbericht
leest u wat er gaat gebeuren en waarom. Later ontvangt u een apart bericht met details van de werkzaamheden
en de omleidingsroute.
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Verspreidingsgebied
Cole Porterplantsoen, Frederik Loewestraat, Harry Banninkstraat, Irving Berlinhof,
Jerry Bockstraat, Leonard Bernsteinkade, Lionel Barthof, Mitch Leighhof, Musicalkade,
Musicallaan vanaf nr 155, Oscar Hammersteinstraat, Richard Rodgersstraat, Vincent Youmanshof.

Utrecht.nl

Meer informatie
Op www.utrecht.nl/musicallaan vindt u algemene
informatie over dit project. Heeft u vervolgens
nog vragen? Neem dan contact op met
programmamanager Martijn Dijkhof, via
telefoonnummer 14 030 of e-mailadres
verkeersveiligheid@utrecht.nl.
Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Leidsche Rijn,
www.utrecht.nl/leidscherijn of telefoon 14 030.
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