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Herinrichting bocht Zambesidreef Oranjerivierdreef

De gemeente en bewoners willen de verkeerssituatie bij de bocht van de Zambesidreef - Oranjerivierdreef

verbeteren. In dit wijkbericht informeren wij u over de maatregelen die we willen nemen.
Aanleiding
De gemeente en bewoners willen de
verkeersveiligheid bij de bocht van de Zambesidreef Oranjerivierdreef verbeteren zodat mensen veilig
kunnen oversteken. Vlak bij de bocht in de
Zambesidreef is er een wegversmalling. Het verkeer
snijdt regelmatig de bocht af. Dit levert gevaarlijke
situaties op voor fietsers. Ook rijden auto’s vaak zo
hard dat voetgangers of fietsers die de Zambesidreef
vanuit de Voortrekkersdreef willen oversteken, niet op
tijd worden gezien. Dit zorgt voor een gevoel van
onveiligheid.
Welke maatregelen?
De gemeente heeft samen met mensen uit de
omgeving (bewoners, ZONOR, Wijkplatform,
Bewonersplatform, Fietsersbond, winkeliersvereniging)
gekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de
verkeersveiligheid en het oversteken bij de
Zambesidreef - Oranjerivierdreef te verbeteren.
We willen hier de volgende maatregelen nemen:
• Tussen de twee wegversmallingen mag straks nog
maximaal 30 km/uur worden gereden.
• Er komt een verhoging bij de oversteek. De
verhoging krijgt een stevige oprit om de snelheid te
remmen.
• Op de verhoging komt een zebrapad, de voetganger
heeft daar voorrang.
• Fietsers in de binnenbocht worden afgeschermd van
het overige verkeer.
Bekijk de tekening van de nieuwe verkeerssituatie op
de achterkant van dit wijkbericht.

Wanneer maatregelen?
De maatregelen worden eerst nog verder uitgewerkt
en voorbereid. De werkzaamheden staan gepland in
het najaar van 2020. Tegen die tijd informeren wij u
over wat u hiervan gaat merken.
Een verkeersveilige woonomgeving?
De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op
straat. Dit vraagt om bewust verkeersveilig gedrag van
automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen
iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met
aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar
dat kan en nodig is, passen we drukke en/of
onoverzichtelijke straten aan. Maar een
verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen
met borden, drempels of verkeerslichten.
Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk dan
op: www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier staat wat
wij doen en wat u kunt doen om de verkeersveiligheid
te verbeteren.
Meer informatie?
Op www.utrecht.nl/zambesidreef vindt u algemene
informatie over dit project.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met
Richard van der Westen via telefoonnummer 14 030 of
e-mail richard.van.der.westen@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Overvecht,
Zamenhofdreef 17, telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de brede omgeving van de Zambesidreef en Oranjerivierdreef

Utrecht.nl

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.

