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Uitnodiging buurtbijeenkomst maatregelen Nobelstraat
De voetpaden in de Nobelstraat worden anders ingericht, obstakels halen we zoveel mogelijk weg. Er
komen meer en andere fietsparkeerplekken, zowel overdag als ‘s nachts. De kop Keizerstraat wordt
aangepakt. We lichten deze en andere maatregelen om de straat te verbeteren uitgebreid toe tijdens
een buurtbijeenkomst op dinsdagavond 8 oktober. We horen graag wat u van de plannen vindt en
wat we nog kunnen verbeteren.

Door de Nobelstraat rijden per etmaal zo’n 5000

Buurtbijeenkomst 8 oktober

voertuigen waarvan 1500 bussen en daarnaast

Tijdens de buurtbijeenkomst op dinsdagavond

16000 fietsers. Vooral ‘s nachts komt daar een

8 oktober lichten we het maatregelenplan

aanzienlijk aantal voetgangers bij. Door het

uitgebreid toe. U kunt het plan vanaf begin oktober

verleggen van de busroute van de Voorstraat-

ook lezen op www.utrecht.nl/nobelstraat.

Wittevrouwenstraat naar Nobelstraat, zijn er per

Na de presentatie gaan we graag met u in gesprek.

etmaal nog zo’n 125 bussen bijgekomen. Omdat

U kunt uw vragen, kritiek en ideeën bespreken met

met name de bussen voor veel overlast in de straat

onze deskundigen. De oogst van deze avond
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Datum: dinsdag 8 oktober
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Locatie: St. Gregorius college, Nobeldwarsstraat 9

breedte van de busbaan, fietspaden en trottoirs ligt

Inloop: vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur

vast. Met dit gegeven hebben we gekeken welke
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van de voetpaden en het fietsparkeren.
Maatregelenplan
Aan de hand van straatbezoeken, gesprekken met
mensen die de straat goed kennen en deskundigen,
hebben we gekeken welke maatregelen helpen en
uitvoerbaar zijn. Deze zijn beschreven in een
maatregelenplan dat we graag met u bespreken op
een buurtbijeenkomst op dinsdag 8 oktober.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van dit wijkbericht nog
vragen? Neem dan contact op met projectleider
Freek Deuss via 030 - 286 4597 of
nobelstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Binnenstad, via binnenstad@utrecht.nl
of 14030.

Kop Keizerstraat
Bewoners uit de Keizerstraat zijn sinds 2017 met
de gemeente in overleg over verbetering van de
buitenruimte in hun straat, inclusief fietsparkeren.
Dit plan komt 8 oktober ook aan de orde. De
afronding en uitvoering bespreken we apart met de
bewoners van de Keizerstraat.
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