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Wijkbericht

oktober 2019

Verplichte rijrichting Pieterstraat
Vanaf medio november, is het niet meer toegestaan om vanaf de Pieterstraat linksaf te slaan naar de
Kromme Nieuwegracht: rechtdoor naar de Muntstraat wordt verplicht (voor tekening zie achterzijde).
De gemeente Utrecht verplaatst de paaltjes op de kruising Pieterstraat - Kromme Nieuwegracht zodat
alleen voertuigen vanaf de Kromme Nieuwegracht met een maximumbreedte van 2,2 meter er door
kunnen (net zoals de breedtebeperking op het Hieronymusplantsoen). Met deze verkeersmaatregel
wordt het onmogelijk gemaakt dat te brede (en doorgaans te zware) voertuigen via de Pieterstraat de
Kromme Nieuwegracht oprijden.
Vorig jaar is er een breedtebeperking van 2,2 meter ingesteld en zijn er paaltjes geplaatst op de
Kromme Nieuwegracht ter hoogte van de kruising met de Pieterstraat. Deze maatregel functioneert
onvoldoende. Daarom nemen we deze aanvullende maatregel. Hieronder lichten we dit nader toe.
Aanleiding

Nadere toelichting

zich zorgen over het effect van te zwaar verkeer

zonder inspraakmogelijkheid voor

Bewoners van de Kromme Nieuwegracht maken
op de staat van hun werfkelders. Zij maken
melding van overtredingen van de 2 ton

aslastbeperking. De aslastbeperking is met

borden aangegeven. Bestuurders van voertuigen

die een aslast hebben van meer dan 2 ton zijn in
overtreding.

Deze verkeersmaatregel kan de gemeente
belanghebbenden nemen. Naast de aanpassing
van de rijrichting Pieterstraat overweegt de

gemeente nog meer maatregelen om zwaar

verkeer te weren en de situatie op de Kromme
Nieuwegracht te verbeteren. De gemeente
organiseert hierover op 13 november een
informatiebijeenkomst.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Fabian Mol, projectleider 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.

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