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Buurtinitiatief Houtrakkade aanleg van punaise
Bewoners van de Houtrakgracht hebben een plan ingediend voor het veiliger maken van de
Houtrakkade en de gemeente gevraagd of er een punaise gemaakt kan worden. In dit wijkbericht
kunt u lezen hoe dit plan eruit ziet. Graag horen wij of u akkoord bent met dit plan.
Het plan
Een aantal bewoners van de Houtrakkade willen
graag de straat veiliger maken. Dit is een
doodlopend straatje waar kinderen fijn kunnen
spelen maar er ontstaan hier soms onveilige
verkeerssituaties omdat men zich niet houdt aan
de 30km per uur.
Wat willen we gaan doen
De initiatiefnemers hebben samen met de
gemeente voor een punaise gekozen. Een
punaise ziet er als volgt uit;

Genoeg steun voor dit plan?
Ter ondersteuning van hun plan hebben de
aanvragers handtekeningen in de buurt
opgehaald en zij hebben hun plan ingediend bij
het Initiatievenfonds.
Graag horen wij voor 1 november of u het plan
steunt, misschien bezwaren of aanvullingen
heeft. U kunt daarover mailen of bellen met mw.
M. van Dijk van wijkbureau Leidsche Rijn (tel. 14
030; e-mail leidscherijn@utrecht.nl
Uitvoering werkzaamheden
Bij voldoende steun voor het plan onder de
omwonenden gaan we het plan uitvoeren.

Het is een bolgestraatte cirkel dat vaker wordt
toegepast in 30km/u zones op gelijkwaardige
kruispunten, waar aan allen zijdes overheen
gereden kan worden.
De verkeerssituatie blijft identiek. Een punaise
heeft een goede attentiewaarde. Een punaise
geeft nagenoeg geen trillingshinder voor uw
auto en omwonenden dit in tegenstelling tot een
reguliere drempel.

Waarschijnlijk zal er voorjaar 2021 met de
werkzaamheden gestart worden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mw. M. van Dijk van wijkbureau Leidsche
Rijn (tel. 14 030; e-mail leidscherijn@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk en buurt kunt u
terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn: Brusselplein
4, Utrecht, telefoon 14 030
leidscherijn@utrecht.nl
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Verspreidingsgebied: Slingeraklaan 64 t/m 70, Houtrakkade 1 t/m 34
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