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Plaatsing fietsenrek(ken) op Albert van Dalsumlaan
Waarom deze fietsenrek(ken)?
De gemeente Utrecht gaat in november, week 47 2020 op zeven plekken aan de Albert van
Dalsumlaan fietsenrekken plaatsen. De reden hiervoor is dat we schade aan de
gerenoveerde loopdekken willen voorkomen door te stimuleren dat bewoners hun fietsen op
straatniveau parkeren
Bepalen locatie fietsenrek(ken)?
De gemeente vindt het belangrijk de locaties van de fietsenrekken aansluiten bij de behoefte van de
bewoners. Daarom heeft de bewonerscommissie van de Albert van Dalsumlaan geïnventariseerd bij
bewoners van alle woonblokken op welke plekken fietsenrekken gewenst zijn. Daarnaast hebben we
nog een extra aanvraag van woonblok N ontvangen. De aangedragen zeven locaties heeft de
gemeente beoordeeld. Bij woonblok B en K worden parkeerplekken opgeheven om ruimte voor
fietsenrekken te maken. Daarvoor hebben we extra om draagvlak van omwonenden gevraagd. Alle
zeven locaties zijn vervolgens getoetst en goedgekeurd door de BiNG, de interne toets-commissie van
de gemeente voor aanpassingen in de openbare ruimte.
Locatie
Op de volgende locaties komen fietsenrekken:
1. Op de groenstrook ter hoogte van huisnummers 175/181 (woonblok R)
2. Aan de linkerzijde (bezien vanaf het loop-dek) van de garages op de groenstrook, langs de muur
van de hoekgarage tegenover huisnummer 331 (woonblok M)
3. Aan de rechterzijde van de garages op de groenstrook, aanvullend op de huidige fietsenrekken (dus
langs de rijweg), ter hoogte van huisnummer 409 (woonblok L)
4. Onder het afdak, ten koste van twee parkeerplekken, bij huisnummers 463-473 (woonblok K)
5. Op de groenstrook ter hoogte van huisnummer 545 (woonblok I en H)
6. Op de groenstrook ter hoogte van huisnummers 639-645 (woonblok F)
7. Onder de overkapping, ten koste van twee parkeerplekken, bij huisnummers 801-811 (woonblok B)
Planning
Het plaatsen van de fietsenrekken is gepland in week 47.
Na verwachting duurt het plaatsen het plaatsen van de fietsenrek(ken) ruim 1 week. De kans bestaat
dat u hiervan enige overlast ondervindt. Wij vragen begrip hiervoor.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de fietsenrek(ken) kunt u contact opnemen via: fietsparkeren@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau Oost via het emailadres
oost@utrecht.nl
Verspreidingsgebied: Albert van Dalsumlaan
Oplage: 443
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