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Bewonersverzoek weren vrachtverkeer
Schoolstraat
Op verzoek van bewoners en na vele klachten over schade aan geparkeerde auto’s wil de gemeente
vrachtverkeer door de Schoolstraat weren. Het plan van de gemeente is
om paaltjes aan de entree van de Schoolstraat aan de Maliesingel-zijde te plaatsen (om daarmee de rijbaan te
versmallen) met een bijbehorend verkeersbord met de maximale breedte voor voertuigen. Om deze
maatregelen te kunnen nemen is een verkeersbesluit nodig.
Waarom deze invoering
Reden voor het willen invoeren van de
breedtebeperking (tot 2,30 m) is dat er in de afgelopen
jaren veelvuldig schade is ontstaan aan geparkeerde
auto’s door vrachtwagens. In de praktijk blijkt dat veel
vrachtverkeer de Schoolstraat als sluiproute gebruikt
richting de Nachtegaalstraat (sinds het verkeer
komend vanaf de Wittevrouwensingel niet meer linksaf
mag slaan). Met deze breedtebeperking wil de
gemeente voorkomen dat te grote/brede voertuigen
door de Schoolstraat rijden en schade veroorzaken.
Met deze breedtebeperking blijft het wel mogelijk voor
bijv. aannemersbusjes, bestelwagens, koeriers
en pakketbezorgers om de Schoolstraat te bereiken.
Voor verhuiswagens mogen bewoners bij de
gemeente een ontheffing aanvragen. De paaltjes
kunnen dan (met behulp van een sleutel) tijdelijk
worden verwijderd om ruimte te maken voor bredere
voertuigen. Vuilniswagens van de gemeente zullen
beschikken over een sleutel en vuilnis zal gewoon op
dezelfde wijze kunnen worden opgehaald.

Planning
De gemeente gaat het verkeersbesluit eind november
intern aanvragen bij de betreffende wethouder (bij
voldoende draagvlak). Na publicatie van het
verkeersbesluit volgt nog een formele procedure
waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen
indienen. Het totale proces tussen aanvraag en
toekennen verkeersbesluit duurt zonder bezwaren
ongeveer drie maanden. Dat betekent dat plaatsing
van verkeersbord aan het begin van de Schoolstraat
en paaltjes aan beide zijden, en de breedtebeperking
niet eerder dan maart 2021 van kracht is.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wijkbureau Oost, via telefoonnummer 14 030 of
oost@utrecht.nl.

Reacties voorstel voor 15 november
Als er voldoende draagvlak is onder bewoners voor
deze maatregel gaat de gemeente een aanvraag
indienen voor het verkeersbesluit voor een
breedtebeperking van de Schoolstraat. Als er geen
reacties komen, gaan we ervan uit dat bewoners het
voorstel steunen. Kunt u zich niet vinden in de
voorgenomen breedtebeperking, dan vragen wij u voor
15 november een mail te sturen naar oost@utrecht.nl
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