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Wijkbericht

september 2019

Werkzaamheden verbeteren verkeersveiligheid
Pr.Irenelaan - Pionstraat
Bewoners en de gemeente willen de verkeerssituatie van de Prinses Irenelaan en Pionstraat verbeteren. Ook gaan
we de huidige waterdoorgang bij de Prinses Irenelaan vervangen door een brug in het Niftarlakepark. De
afgelopen periode hebben we samen gekeken op welke manier we dit kunnen doen. In dit wijkbericht informeren
we u over de uitvoering die van 14 oktober t/m februari 2020 gaat plaatsvinden, en wat dit voor u betekent.
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afgerond:

afgerond:
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Onderzoek

Voorlopig Ontwerp

Definitief Ontwerp

Uitvoering

Aanleiding



Het wegprofiel van de huidige weg wijzigt niet.

Bewoners en gemeente vinden dat de verkeers-



Brede fietsstroken van rood asfalt zodat

situatie van de Pr. Irenelaan en Pionstraat beter
kan. Bewoners en scholen hebben bij de

fietsers een duidelijke plek op de weg hebben.


Omvorming van het huidige vrijliggende

gemeente aangegeven dat het veilig oversteken

fietspad tussen de J.S. de Rijkstraat en de

van de weg op een aantal plaatsen lastig is.

Zwanenvechtlaan tot een breed pad waarop

Soms wordt er erg hard gereden. Er stond ook
groot onderhoud gepland en vanuit de

gewandeld en gefietst mag worden.


Op verschillende plaatsen worden

herinrichting van het Niftarlakepark vervangt de

verkeersplateaus aangelegd om het

gemeente de huidige waterdoorgang onder de

autoverkeer af te remmen.

Prinses Irenelaan door een brug. Een mooie



Vergroening van de omgeving door

aanleiding om deze werkzaamheden

verharding (bushaltes en bocht Adriaan v.

gecombineerd op te pakken.

Bergenstraat) en parkeerplaatsen t.h.v.
Vechtplantsoen te verwijderen.

Afstemming met bewoners



Bouw van een brug in het Niftarlakepark

Op 4 april 2018 is een eerste ontwerp met
(buurt)bewoners besproken. Op 4 oktober 2018

Planning weg

is het gewijzigde ontwerp gepresenteerd tijdens

De werkzaamheden aan de weg worden in de

een inloopbijeenkomst. Daarnaast was er

periode 14 oktober t/m 20 december gefaseerd

gedurende de periode van 25 september tot en

uitgevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in

met 22 oktober 2018 de mogelijkheid om te

straatwerk en asfalteringswerk.

reageren op het plan. Van deze mogelijkheid

Het straatwerk wordt aangepast naar de nieuwe

hebben een aantal bewoners gebruik gemaakt. In

inrichting. De aannemer doet dit aan de zijkant

juli is het ontwerp afgerond en hebben deze

van de weg, waardoor doorgang mogelijk is.

bewoners een persoonlijk reactie ontvangen.

Wanneer het straatwerk gereed is, krijgt de weg
een nieuwe asfaltlaag.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het asfalteringswerk gebeurt in 2 fases, waarbij

De weg wordt ingericht tot een 30km/uur-zone.

de weg volledig is afgesloten:

Hierbij worden de volgende werkzaamheden

1.

uitgevoerd:

J.M. de Muinck Keizerlaan tot aan
Zwanenvechtlaan.

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de brede omgeving van de Prinses Irenelaan en de Pionstraat

Utrecht.nl

2.

Zwanenvechtlaan tot aan Adriaan v.

Wanneer de brug in het Niftarlakepark wordt

Bergenstraat.

gebouwd is hier geen doorgang voor fietsers en

De aannemer communiceert het exacte moment

voetgangers. Zij worden omgeleid via de Prinses

van de asfalteringswerkzaamheden door middel

Margrietstraat en Fortlaan.

van bebording.
Openbaar vervoer
Planning brug

Enkel tijdens het asfalteren is de weg volledig

Uitvoering van de brug begint in de eerste week

afgesloten en is er ook geen busvervoer

van november. Vanaf dat moment is het niet meer

mogelijk. Ditzelfde geldt wanneer de

mogelijk op deze locatie het Niftarlakepark te

werkzaamheden aan de brug beginnen. Kijk voor

kruisen. De werkzaamheden duren tot in februari.

actuele reisinformatie op www.u-ov.nl en kijk bij
omleidingen en verstoringen.

Wat betekent het werk voor omwonenden?

Op 17 september heeft de provincie besloten om

De aannemer werkt maandag tot en met vrijdag

de buslijn van de Pr. Irenelaan te verplaatsen

van 07.00 tot uiterlijk 17.00 uur. U kunt

naar de Pr. Bernhardlaan. Omdat de bushaltes

mogelijk geluidshinder ondervinden tijdens de

niet meer worden gebruikt na afronding van

werkzaamheden van de machines die daarvoor

onze werkzaamheden, gaan wij deze definitief

benodigd zijn. Bij slecht weer worden de

verwijderen. Meer informatie over het verdwijnen

werkzaamheden uitgesteld.

van deze buslijn vindt u op: www.provincie-

Omwonenden van de nieuwe brug in het

utrecht.nl. Hier kan u zoeken op U-OV

Niftarlakepark kunnen eveneens geluidshinder

Vervoerplan 2020.

ervaren bij het plaatsen van de fundering van de
brug.

Automobilisten

Bereikbaarheid woningen en winkelcentrum:

gedurende de straatwerkzaamheden mogelijk.

Alle woningen en het winkelcentrum zijn tijdens

Tijdens het asfalteren is de weg volledig

het werk te voet bereikbaar. Wel kan het zijn dat

afgesloten. De omleiding staat op de bebording

u tijdelijk verder moet lopen dan u gewend bent.

aangegeven.

Huisvuil: Huisvuil kunt u op de hoek van straat

Hoe nu verder?

plaatsen. T.z.t. zult u hierover door de aannemer

Na de uitvoering gaat een gewenningsperiode in

geïnformeerd worden.

van drie maanden. In deze periode kunnen

Middels een om-en-om regeling blijft verkeer

verkeersdeelnemers wennen aan de nieuwe
Parkeren:

situatie. Hierna evalueren we of de aanpassingen

Om het werk goed uit te voeren, heeft de

voldoende resultaat geven.

aannemer ruimte op straat nodig. Ook worden
een aantal parkeerplaatsen opnieuw aangelegd

Meer informatie

waardoor parkeren niet mogelijk is. Veertien

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan

dagen van tevoren plaatst de aannemer

contact op met directievoerder Ed van de Cingel

parkeerverboden. U kunt uw auto tijdelijk

via e-mail op e.van.der.cingel@utrecht.nl

parkeren in de omgeving.
Waar werkzaamheden plaatsvinden bij een

Op www.utrecht.nl/irene-pion vindt u algemene

mindervalidenparkeerplaats wordt vooraf contact

informatie over dit project.

opgenomen met de bewoner voor een passende

Heeft u vervolgens nog vragen? Neem dan

oplossing.

contact op met Richard van der Westen via
telefoon nummer 14 030 of e-mail

Wat betekent het werk voor het verkeer?

richard.van.der.westen@utrecht.nl

Fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers is er altijd

Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht

doorgang mogelijk. Dit wordt aangegeven.

bij wijkbureau Noordwest,
Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht

