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Wijkbericht

oktober 2019

Informatiebijeenkomst weren te zwaar verkeer op de
Kromme Nieuwegracht
Op 13 november 2019 organiseert de gemeente Utrecht een informatiebijeenkomst om u te
informeren over de voorgenomen, aanvullende maatregelen om te zwaar verkeer op de Kromme
Nieuwegracht te weren. De avond vindt plaats bij de Universiteit voor Humanistiek, Kromme
Nieuwegracht 29 van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur. U bent van harte welkom.
Aanleiding

Voor deze maatregelen zijn verkeersbesluiten

onder de rijbaan eeuwenoude werfkelders en de

kan formeel bezwaar worden gemaakt.

Op de Kromme Nieuwegracht bevinden zich

straat is smal en bochtig. Daarom geldt er een

lengte- en aslastbeperking om groot en zwaar
vrachtverkeer te weren. Dit is met borden
aangegeven. Bewoners van met name de

nodig. Deze worden gepubliceerd en hiertegen
We informeren de goederenvervoerders over de

beperking voor te zwaar verkeer en de
voorgenomen maatregelen.

Kromme Nieuwegracht ervaren overlast en

Informatiebijeenkomst

hun straat.

op de voorgestelde maatregelen en horen we

maken zich zorgen over te zwaar verkeer door

Maatregelen weren te zwaar verkeer

Om de situatie te verbeteren heeft een extern

adviesbureau een advies geschreven en willen wij
een aantal maatregelen nemen:
1.

Omdraaien rijrichting noordelijke deel

3.
4.
5.

graag uw mening. Zijn er géén zwaarwegende
bezwaren tegen de voorgenomen

verkeersmaatregelen, dan kunnen deze naar

verwachting voor het einde van het jaar worden
uitgevoerd.

Kromme Nieuwegracht vanaf kruising

Graag aanmelden

Keistraat/ Drift.

informatiebijeenkomst op 13 november. Wilt u

Pieterstraat/ Muntstraat tot aan kruising

2.

Tijdens de bijeenkomst geven wij een toelichting

Invoeren vrachtwagenverbod op

Hieronymusplantsoen en Kromme
Nieuwegracht.

Uitbreiden gebied 2 ton aslastbeperking

rondom de Kromme Nieuwegracht.

Opheffen ontheffing Achter St. Pieter

U bent van harte welkom op de

de bijeenkomst bijwonen? Voor de organisatie is
het prettig om te weten hoeveel mensen er

komen. Wilt u daarom als u komt uiterlijk 10
november een mail sturen naar
KNGzwaarverkeer@utrecht.nl.

voor vrachtverkeer.

Aanbrengen fysieke breedtebeperking

van 2,2 meter op de Voetiusstraat.

Verspreidingsgebied:
Kromme Nieuwegracht, aangrenzende straten (in- en uitrijden) en enkele omliggende straten

Utrecht.nl

Voorgeschiedenis in het kort

Eind 2018 en begin 2019 zijn

verkeersmaatregelen voor een breedtebeperking

op de Kromme Nieuwegracht en van het
omkeren van de rijrichting van de

Nobeldwarsstraat vastgesteld. Tevens is besloten
verkeerspalen op het Hieronymusplantsoen te
plaatsen. Deze maatregelen zijn uitgevoerd.
Mede op verzoek van bewoners heeft de

gemeente sinds de zomer meer toezicht
gehouden en gehandhaafd.

Voor bewoners van de Kromme Nieuwegracht is
sinds juni 2019 een meldnummer beschikbaar.
Dit telefoonnummer is 06-3862 1496. De

meldkamer is bereikbaar van maandag tot en

met zondag van 07.30 uur tot 22.30 uur. U kunt

dit telefoonnummer bellen om aan te geven dat
u te zwaar verkeer over de Kromme
Nieuwegracht ziet rijden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Koen Westrik, projectmanager gemeente

Utrecht, via telefoon nummer 14 030 of e-mail
KNGzwaarverkeer@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad,
Stadhuis, Stadshuisbrug 1, of via
telefoonnummer 14 030.

