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Wijkbericht

maart 2020

Herinrichting openbare ruimte centrum Overvecht
Veiliger voor fietsers, voetgangers en auto’s
Rond het Shoppingcenter Overvecht willen wij het veiliger maken voor fietsers, voetgangers en auto’s.
Daarvoor richten we de openbare ruimte beter in. De openbare ruimte betreft de rijbanen, de stoepen
en de parkeervakken, inclusief de beplanting en meubilair. Ook verbeteren we de kwaliteit van de
openbare ruimte.
We beginnen a.s. maandag 23 maart met fase 1: een deel van de Zamenhofdreef, het parkeerterrein
aan de Roelantdreef en een deel van de Seinedreef.

Planning

Het plan is om op maandag 23 maart te beginnen met de Zamenhofdreef. Hierna volgt de Roelantdreef:
•
•
•

Fase 1: aanpak Zamenhofdreef, richting Marnedreef.
Fase 2: aanpak Zamenhofdreef, deel richting Brailledreef (inclusief kruispunt Rhônedreef).
Fase 3: aanpak parkeerterrein Roelantdreef.

Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer, waaronder auto, fiets, voetganger en bus, met borden
omgeleid. We hopen ongeveer oktober/november 2020 klaar te zijn.

Verspreidingsgebied: Zamenhofdreef en directe omgeving,
rond winkelcentrum Overvecht

Utrecht.nl

Werkzaamheden openbare ruimte
•
Op 23 en 24 maart worden enkele bomen gekapt. Hiervoor hebben we een velvergunning. We planten later
ook weer bomen terug. Voor het kappen van de bomen worden enkele parkeerplaatsen afgezet.
•
De huidige bestrating van het parkeerterrein op de Roelantdreef wordt vervangen en anders ingericht.
•

De toegang van het parkeerterrein komt op een andere plek en u kunt niet meer vanaf dit parkeerterrein

doorsteken naar het parkeerterrein van de Seinedreef.

•

Het wordt makkelijker de Zamenhofdreef over te steken door de 2 x 2 rijbanen te vervangen door 2 x 1
rijbanen.

Gevolgen voor de omgeving

U kunt tijdens de werkzaamheden last krijgen van het bouwverkeer en de omleidingen. Om de Zamenhofdreef en
Roelantdreef anders in te richten, zijn delen van deze wegen tijdelijk afgesloten.

•
•
•

Het verkeer zal tijdelijk en in fases worden omgeleid. De omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven.

De woningen, winkels en horecagelegenheden in het Shoppingcenter Overvecht blijven bereikbaar.

De bevoorrading van de winkels van het Shoppingcenter Overvecht blijft mogelijk.

Meer informatie

U kunt via www.utrecht.nl/zamenhofdreef nog
meer informatie vinden over dit project

Voor vragen over dit project kunt u contact

opnemen met M. Paumen, via telefoon nummer

14 030 of e-mail: centrumovervecht@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Overvecht,

Zamenhofdreef 17, via telefoon nummer 14 030
of e-mail: overvecht@utrecht.nl, of via
telefoonnummer 14 030.

Samen bouwen we aan een beter
Overvecht

In Overvecht bouwen we samen aan

een betere wijk. Een wijk waar mensen

met plezier wonen en werken. Een wijk
waarin iedereen meetelt, zich thuis

voelt en waar aandacht is voor elkaar.
Waar kansen zijn voor jongeren en

waar het veilig is. Een wijk waar je trots
op bent. Bewoners, vrijwilligers,

organisaties en ondernemers zetten

zich hier samen voor in. Kijk voor meer
informatie op

www.echtovervecht.nl/samen-voorovervecht

