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Herinrichting Kanaalstraat en Damstraat
De gemeente heeft een conceptontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Kanaalstraat
en Damstraat. U kunt tot en met 3 juni reageren.
U kunt het conceptontwerp (ook wel: het Integraal Programma van Eisen en Functioneel

Ontwerp) inzien op www.utrecht.nl/kanaalstraat. Daar kunt u ook uw reactie geven. Dit kan

ook per post naar: Gemeente Utrecht (t.a.v. Michiel Standaert), Postbus 16200, 3500 CE
Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is er helaas geen inloopbijeenkomst mogelijk.

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u op de volgende manieren contact opnemen:


via e-mail: kanaalstraat@utrecht.nl; u ontvangt binnen enkele dagen een reactie.



via telefoon: mail ons uw vraag en uw telefoonnummer en geef aan wanneer wij u het
beste terug kunnen bellen.



geen internet? Bel naar 14 030; we noteren uw vraag en bellen u terug.

Afbeelding: een indruk van hoe de Kanaalstraat eruit kan gaan zien.
Verspreidingsgebied: Lombok

www.utrecht.nl/kanaalstraat

De herinrichting in het kort
Op basis van de buurtvisie en de buurtbijeenkomsten in juni en november 2019 heeft
de gemeente het conceptontwerp gemaakt.

Bekijk alle plannen en verslagen op www.utrecht.nl/kanaalstraat
U vindt daar ook een presentatie die u kunt bekijken en beluisteren.
Het doel van de herinrichting is het verbeteren van de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van de beide straten, met meer uitstraling, ruimte voor verblijf, een
verkeersveilige 30km/u inrichting en meer groen.
Dat doen we onder andere door:


een rustige straatinrichting met klinkers van gevel tot gevel



bredere trottoirs




(meer) nieuwe bomen
meer plant- en groenvakken en ruimte voor gevelgroen



waar mogelijk vergroenen en verbeteren van de pleinen langs de Kanaalstraat



andere verlichtingsmasten, passend bij winkelstraat en voor meer sociale veiligheid



instellen éénrichtingsverkeer Kanaalstraat van Damstraat tot J.P. Coenstraat en
omdraaien rijrichting Damstraat-noord



stopverbod voor gemotoriseerd verkeer op het gedeelte met éénrichtingsverkeer



opheffen parkeerstrook in Damstraat-zuid (zijde Kruidvat)



behoud drempelplateaus



fietsstroken met rood asfalt op Kanaalstraat tussen J.P. Coenstraat en Ouderijnbrug



fietspad langs Moskeeplein in klinkers



bredere parkeervakken op straat



voldoende laad- en losvakken en invoering laad- en lostijden



eenvoudige en compacte kruising JP Coenstraat – Kanaalstraat zonder
verkeerslichten



ruimte voor ondergrondse restafvalcontainers in Kanaalstraat (op 5 plekken)



nieuwe riolen in de Kanaalstraat voor vuilwater en hemelwater

Met de vertegenwoordigers uit de (zij)straten houden we in de gaten wat het effect van
het éénrichtingsverkeer is, en eventueel aanvullende maatregelen te nemen.
Vervolg

Na afloop van de inspraak verwerkt de gemeente de binnengekomen reacties. Mogelijk
wordt het conceptontwerp daarop aangepast. Daarna stelt het college van
burgemeester en wethouders het conceptontwerp vast en wordt het verder uitgewerkt.

LET OP:

Wilt u specifiek reageren op de voorgestelde locaties van de ondergrondse
restafvalcontainers? Ga naar www.utrecht.nl/hetnieuweinzamelen en klik op WEST.

Verspreidingsgebied: Lombok

www.utrecht.nl/kanaalstraat

