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Uitnodiging buurtbijeenkomst op donderdag 3 oktober
De Oudwijkerdwarsstraat wordt opnieuw ingericht. Tijdens de buurtbijeenkomst in mei hebben wij u
geïnformeerd over de plannen en het eerste ontwerp. Uw reacties hebben wij meegenomen in het
vervolgproces voor een definitief ontwerp. Deze willen wij graag aan u presenteren. We nodigen u
daarom uit om het ontwerp te komen te bekijken tijdens de buurtbijeenkomst op donderdagavond 3
oktober.
De Oudwijkerdwarsstraat is toe aan onderhoud,

Tijdens dit proces is het ontwerp ook afgestemd

en krijgt op hetzelfde moment een nieuwe

met de nood-en hulpdiensten, busmaatschappij

leidingen van de openbare verlichting vervangen

gaan over de nieuwe manier van afval inzamelen

inrichting. Het wegdek, (hoofd)riool en de

wij in het gedeelte tussen de Burgemeester
Reigerstraat en Homeruslaan. Daarnaast

vervangt Vitens de asbestcement leidingen en

Qbuzz, de wegbeheerder en de collega’s die
met ondergrondse containers.

Ondergrondse containers

Stedin de gasleidingen. Ook maken we de straat

Nieuw in het ontwerp zijn namelijk de voorlopige

uitstraling.

kunnen komen. Tijdens de vorige

Buurtbijeenkomst mei 2019

aangegeven dat we toekomstige werkzaamheden

verkeersveiliger en aantrekkelijker qua

Tijdens de buurtbijeenkomst op dinsdagavond 7
mei presenteerden wij de conceptplannen.

Hierbij vertelden wij u over de dilemma’s en

plekken waar mogelijk ondergrondse containers
buurtbijeenkomst (7 mei) hebben wij

zoveel mogelijk samenvoegen, zoals de

plaatsing van ondergrondse containers. Hierdoor
proberen we onnodig hinder te voorkomen. Het

lichtten het schetsontwerp toe. Aan verschillende

proces voor de container locaties starten wij ná

Hierbij stonden de onderwerpen wegverharding,

om uw reacties te geven over de voorgenomen

tafels vonden daarna gesprekken met u plaats.

groen, bereikbaarheid, verkeersveiligheid,

voorzieningen, parkeren en duurzaamheid

centraal. Aan het einde van de avond hebben we

een terugkoppeling per tafel gehouden. Op basis

van uw opgehaalde ideeën en wensen hebben wij
een reactienota samengesteld. De reactienota
kunt u vinden op

de buurtbijeenkomst. Zo heeft u de mogelijkheid
locaties. Deze voorlopige plekken staan nog niet
vast. Voordat we de locaties vaststellen, sturen
wij een brief. Hierin nodigen wij u ook uit voor

een aparte informatiebijeenkomst. We leggen dit

ook verder uit tijdens de buurtbijeenkomst.
Programma

utrecht.nl/oudwijkerdwarsstraat.

Datum: donderdag 3 oktober.

Wat is er in de tussentijd gebeurd?

Boedier-Bakkerlaan 7.

Op basis van de reacties zijn wij teruggegaan

naar de tekentafel om van een schetsontwerp

een definitief ontwerp te maken. Uw inbreng

probeerden wij zoveel mogelijk mee te nemen.
Verspreidingsgebied:
Oudwijkerdwarsstraat en aangrenzende zijstraten

Locatie: Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ina
Inloop: vanaf 18.30 uur, start 19 uur.

Tijdens de buurtbijeenkomst laten we u het

definitieve ontwerp zien. Ook vertellen wij u

over het proces en de planning van de

Utrecht.nl

ondergrondse containers. Daarna gaan we uiteen
in groepjes. Wij hopen dat u zich kunt vinden in

het ontwerp. Mocht u daar behoefte aan hebben,

dan is het mogelijk om kleine aanpassingen op

dit ontwerp tijdens de bijeenkomst te bespreken.
Bent u er bij? Meld u dan aan via

oudwijkerdwarsstraat@utrecht.nl
Ná de buurtbijeenkomst van 3 oktober

Na de buurtbijeenkomst bekijken we welke

wensen en/of ideeën we nog kunnen verwerken
in het definitieve ontwerp. Het ontwerp wordt
daarna vastgesteld door het college van B&W.

Wij verwachten dat we medio 2020 starten met

de herinrichting. In diezelfde periode voeren wij
ook andere projecten uit in uw wijk. Met de

collega’s van deze projecten stemmen wij af.

Hiermee zorgen we onder andere dat de wijk
goed bereikbaar blijft. Projecten die we ook

uitvoeren zijn onder andere werkzaamheden aan
de Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat,
Malieblad en Voorstraat/Wittevrouwenstraat.
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.

