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Tegengaan sluipverkeer Marislaan en omgeving
De Gemeente Utrecht werkt binnenkort in uw buurt aan het verminderen van het sluipverkeer.
Dit doen we onder andere door het plaatsen van drempels en andere verkeersremmende

maatregelen. De werkzaamheden starten op 26 augustus en duren tot en met 30 augustus. In
dit wijkbericht leest u meer over wat de werkzaamheden voor u betekenen.
Aanleiding

Aanwonenden van de Marislaan en omgeving hebben in 2018 een aanvraag gedaan bij het

Initiatievenfonds met het verzoek om de straten in de buurt aan te passen zodat het minder

aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer om door de buurt te rijden. In juni van dit jaar heeft de

wethouder akkoord gegeven om de kosten hiervan uit het Initiatievenfonds te betalen.

Wat gaan we doen?
Op een aantal plekken in de buurt voeren we werkzaamheden uit. Om er voor te zorgen dat
auto’s minder snel kunnen rijden, wordt de wijk een 30 kilometer per uur zone. Er worden op
verschillende plekken drempels aangelegd. Ook worden op een aantal plekken in bochten de
stoepen breder zodat de weg smaller wordt. Dit zorgt ervoor dat auto’s meer moeten afremmen
voordat ze door de bocht kunnen. Wat we gaan doen, en op welke plek, ziet u op het kaartje
achterop dit wijkbericht.
De werkzaamheden starten op 26 augustus met aanpassen van de bochten en het straatwerk.
Op 29 en 30 augustus worden de drempels aangelegd. We werken niet op alle plekken tegelijk.
Op de locatie waar wordt gewerkt, is het mogelijk dat u hinder ondervindt. Afhankelijk van de
werkzaamheden is er geluidsoverlast mogelijk. Het kan het voorkomen dat u moet omrijden of
op een andere plek moet parkeren. Dit zal ter plekke aangegeven staan.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk-Jan Hoekstra van Mobiliteit, via
telefoon 030 - 286 00 00 of e-mail d.hoekstra@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoon 030 – 286 00 00.
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