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Afsluiting Predikherenstraat voor autoverkeer
Hierbij informeren wij u over het voorstel voor de afsluiting van de Predikherenstraat voor
autoverkeer. Op 27 mei bespraken wij met betrokken bewoners en ondernemers van de
Predikherenstraat, Loeff Berchmakerstraat en omliggende straten, waar en hoe een afsluiting het
beste kan worden vormgegeven. Naar aanleiding van deze werkbijeenkomst is de maatregel verder
uitgewerkt. Als u hier vragen of opmerkingen over heeft, kunt u hier op reageren. Dit kan tot 20
januari 2020.
Met de afsluiting van de Predikherenstraat willen
we voorkomen dat na herinrichting van de

Het gaat hierbij om de volgende palen:
-

op de hoek Predikherenstraat – Pauwstraat;

Voorstraat en Wittevrouwenstraat een

-

op de hoek Predikherenstraat – Kalverstraat;

doorgaande route voor autoverkeer door deze

-

aan de zuidzijde van de Loeff

smalle straat ontstaat.

Berchmakerstraat.

Voorstel afsluiting

De formele verkeerssituatie in de Loeff

Op basis van alle opgehaalde informatie is het

Berchmakerstraat en de Kalverstraat verandert

voorstel om de Predikherenstraat aan het begin

hierdoor niet, deze straten blijven doodlopend

af te sluiten voor autoverkeer door middel van

en alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

één nieuwe beweegbare paal. De bestaande
palen in de omgeving blijven in gebruik en

Type paal

worden als het nodig is gerepareerd of

De nieuwe paal wordt een beweegbare paal.

vervangen.

Deze paal gaat niet recht de grond in, maar
wordt neergeklapt in een bak, zie onderstaande
afbeelding. Deze paal is alleen te bedienen met
een sleutel.

Referentiefoto beweegbare paal bij de Maliebrug.
Tekening voorstel afsluiting.
Verspreidingsgebied:
Loeff Berchmakerstraat, Predikherenstraat en bij direct aanliggende woningen

Utrecht.nl

Verwijderen bestaande drempel

Als de verkeersbesluiten worden gepubliceerd

Door het plaatsen van een nieuwe paal aan het

zullen wij u hierover informeren.

begin van de Predikherenstraat heeft de
bestaande drempel geen functie meer. Daarnaast

Uitvoering

geeft de drempel problemen in combinatie met

De afsluiting van de Predikherenstraat kan

de inleidingsmarkering voor de nieuwe paal (zie

plaatsvinden na afronding van de herinrichting

rode lijn in onderstaande tekening). De drempel

van de Voorstraat in het stuk tussen de Neude en

wordt daarom gelijktijdig met het afsluiten van

de Wijde Begijnestraat.

de straat verwijderd.

In januari wordt u hierover nader geïnformeerd
via een wijkbericht. En voorafgaand aan de
afsluiting van de Predikherenstraat wordt u
geïnformeerd over de uitvoering van de
werkzaamheden.
Aanvraag sleutels en ontheffingen

Detailtekening plaatsing paal noordzijde
Predikherenstraat

Opheffen parkeer- en laad- en losplaatsen
De parkeerplaatsen en de laad- en losplaats in
de Predikherenstraat komen te vervallen. Een van
de twee parkeerplaatsen wordt ingericht als
fietsparkeervak. De inrichting van de op te
heffen laad- en losplaats blijft hetzelfde, zodat
er nog ruimte is in de straat voor laden en lossen
door ontheffingshouders.
De laad- en losplaats wordt verplaatst naar de
Breedstraat. Het voorstel is om de eerste twee
parkeerplaatsen in de middenberm van de
Breedstraat te bestemmen voor laden en lossen
op maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00
uur. Buiten deze uren kunnen de twee
parkeerplaatsen gebruikt worden voor betaald
parkeren.

De beweegbare paal is alleen met een sleutel
omhoog en naar beneden te halen. Bewoners en
ondernemers van de Predikherenstraat worden
voorafgaand aan de afsluiting geïnformeerd over
de mogelijkheid tot het aanvragen van een
ontheffing.
Ontheffingen voor de Loeff Berchmakerstraat en
de Kalverstraat zijn niet van toepassing omdat
de situatie hier niet verandert.
Reactie op voorstel
Tot maandag 20 januari 2020 kunt u reageren
op het voorstel voor de afsluiting van de
Predikherenstraat. Op basis van de reacties
kijken we of er redenen zijn om het voorstel nog
aan te passen. U kunt reageren door een e-mail
te sturen aan
voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl onder
vermelding van ‘reactie voorstel afsluiting
Predikherenstraat’.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met projectleider Linda Kuik van
Ontwikkelorganisatie Ruimte, via telefoon
nummer 14 030 of e-mail
voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl

Nieuwe locatie laad- en losplaats Breedstraat
Verkeersbesluit
Voor het afsluiten van de Predikherenstraat en
voor het toevoegen van een nieuwe laad- en
losplaats op de Breedstraat zijn
verkeersbesluiten nodig. Na publicatie van de
verkeersbesluiten is er voor belanghebbenden
nog de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad,
Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via
telefoonnummer 14 030.

