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Wijkbericht

september 2019

Inloopavond Herinrichting Orinocodreef
De gemeente wil de Orinocodreef veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Wij laten u graag zien
wat de plannen zijn en hoe de straat er straks uit kan komen te zien. U bent van harte welkom tijdens
de inloopavond op dinsdagavond 24 september.
Aanleiding

kunnen niet meer herstellen. Voor het kappen

om de straat veiliger te maken voor voetgangers

vergunning verleend die twee jaar geldig is. De

De gemeente gaat de Orinocodreef herinrichten
en fietsers. Wij hopen de straat zo in te richten

dat kinderen zelfstandig en veilig naar het park,
de school, de voorzieningen of vriendjes in de
buurt kunnen gaan. Ook willen we de straat

groener en aantrekkelijker maken. Om u hierover
te informeren en uw wensen en ideeën op te

van de bomen is in oktober 2017 een

bomen worden aanstaande oktober gekapt. Om
overlast door bomenkap zoveel mogelijk te

beperken, hebben we met de kap gewacht tot de

straat aan herinrichting toe was. Er komen

nieuwe bomen, maar op andere plekken in de

straat. Wij denken aan een mix van verschillende

halen, nodigen wij u van harte uit voor de

typen bomen. Tijdens de inloopavond laten wij u

september.

een voorkeur aangeven.

inloopbijeenkomst op dinsdagavond 24

Concept schetsontwerp

graag deze verschillende typen zien en kunt u

Inloopavond

In de Orinocodreef mag straks nog maximaal 30

U bent van harte welkom op de inloopavond.

We passen hierop de inrichting van de straat aan

21.00 uur (u kunt gewoon binnenlopen en hoeft

km/uur worden gereden in plaats van 50 km/u.
door onder andere de rijbaan te versmallen.

Wanneer: dinsdag 24 september tussen 19.00 en
zich niet vooraf aan te melden).

Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor

Waar: Cantina, Franciscusdreef 4, Utrecht

kinderen om te spelen. Ter hoogte van de

Tijdens deze avond presenteren wij u de

komt een plateau. Zo wordt het veiliger voor

straat. U kunt dan vragen stellen en wij horen

bijvoorbeeld beplanting, voetgangers en voor

kruising met het fietspad Orinocodreef/Klopvaart

voorlopige plannen en het ontwerp voor de

(overstekende) fietsers. De ruimte voor het

graag wat u ervan vindt.

Daarbij willen we rekening houden met de

Hoe gaat het verder?

hoog is. Het is nu nog niet duidelijk wat de

tekentafel. Bij de verdere uitwerking van het

parkeren van auto’s wordt anders ingericht.
parkeerdruk, die op bepaalde dagen en tijden

Stap 1: Na de inloopavond gaan we terug naar de

plannen betekenen voor het aantal

ontwerp zullen uw wensen en ideeën waar

parkeerplaatsen.

Zieke bomen vervangen

Daarnaast wordt een aantal zieke bomen gekapt.

mogelijk worden meegenomen

Stap 2: Daarna stelt het college een ontwerp van

de straat vast. U wordt hiervan op de hoogte
gehouden.

Deze bomen hebben de essentaksterfte en

Verspreidingsgebied:
Orinocodreef e.o.

Utrecht.nl

Stap 3: Tenslotte wordt de uitvoering voorbereid.

Een verkeersveilige woonomgeving?

zomer/najaar 2020.

drukker op straat. Dit vraagt bewust

Naar verwachting start de herinrichting medio

Meer informatie

Op www.utrecht.nl/orinocodreef vindt u meer
informatie over dit project.

Heeft u vervolgens nog vragen? Neem dan

contact op met projectleider André ten Boden via
e mail orinocodreef@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,
via overvecht@utrecht.nl of 14 030.

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds
verkeersveilig gedrag van automobilisten,

fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om
rekening te houden met elkaar. Door met

aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden.
Waar dat kan en nodig is, passen we drukke

en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een

verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet

alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

