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Uitnodiging informatieavond Eisenhowerlaan
De gemeente heeft in overleg met bewoners een plan gemaakt om de Eisenhowerlaan verkeersveiliger te
maken. Graag informeren wij u over dit plan en nodigen wij u uit voor een online informatiebijeenkomst. De
bijeenkomst is op maandagavond 2 november tussen 20.00 en uiterlijk 21.30. Hebt u vragen? Wilt u reageren?
U bent van harte welkom. Het is nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor de informatiebijeenkomst. In dit
wijkbericht leest u ook hoe u zich kunt aanmelden.
Wat is er al gebeurd?
Gemeente en bewoners willen dat de Eisenhowerlaan
verkeersveiliger wordt. In deze woonstraat is het nu
erg druk. Er is veel doorgaand verkeer en er wordt
hard gereden. De afgelopen jaren is onderzocht welke
maatregelen we hier kunnen nemen. Ook vanuit de
bewoners is meegedacht over oplossingen. Tijdens de
informatieavond in november 2019 is het idee van een
verkeersknip naar voren gebracht. Deze oplossing is
verder uitgewerkt en enkele keren besproken met een
aantal betrokken bewoners. Er ligt nu een voorstel dat
we graag breder aan de buurt willen presenteren.
Wat is het plan?
We zijn van plan om eerst tijdelijk een verkeersknip te
maken in de Eisenhowerlaan nabij de kruising met de
Peltlaan. Dit betekent dat doorgaand autoverkeer dan
niet meer door de Eisenhowerlaan kan rijden. Fietsers
en voetgangers kunnen er wel doorheen. De bewoners
van de Eisenhowerlaan kunnen met de auto ook hun
woning bereiken. We verwachten dat het autoverkeer
richting Van Heuven Goedhartlaan en 24-Oktoberplein
zal kiezen voor wegen als de Beneluxlaan en
Churchilllaan. We verwachten dat de Eisenhowerlaan
zo rustiger en verkeersveiliger zal worden.
Bekijk de bij dit wijkbericht gevoegde tekening voor de
voorgestelde nieuwe verkeerssituatie
Tussentijds meten en evalueren
Het gaat om een proef, de maatregel komt er eerst
tijdelijk. We gaan tussentijds meten of het inderdaad
minder druk is en of er minder hard wordt gereden. We

doen ook metingen in de woonstraten eromheen. Na
de proefperiode gaan we de maatregel samen met
betrokken bewoners evalueren. Als dan blijkt dat het
met de ingreep veiliger is geworden en het in de
andere woonstraten niet echt drukker is geworden,
gaan we de straat definitief inrichten als een leefbare,
autoluwe straat. Dit doen we bij het geplande groot
onderhoud (asfalt en riolering) in de Eisenhowerlaan.
De openbare ruimte rond de verkeersknip wordt dan
ook opnieuw ingericht. Het is dan fijner om er te wonen
en verblijven. Dit is naar verwachting in 2022.
Meld u aan voor de informatiebijeenkomst
Vanwege de coronaregels kan deze bijeenkomst op dit
moment helaas alleen digitaal worden georganiseerd.
Online bijeenkomst:
• Datum en tijd: maandag 2 november tussen
20.00 uur en uiterlijk 21.30 uur
• Plaats: online (via Zoom)
Na uw aanmelding ontvangt u een link op uw emailadres en informatie over hoe Zoom werkt. Met een
klik bent u dan aanwezig bij de bijeenkomst.
Het is nodig dat u zich aanmeldt. Dit kan tot
uiterlijk donderdag 29 oktober via
Eisenhowerlaanverkeersveiliger@utrecht.nl. U
krijgt dan een bevestiging van ons.
Reageren op het plan en hoe verder
Wij presenteren tijdens beide bijeenkomsten het plan
voor de knip en horen dan graag wat u daarvan vindt.
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Ook na deze avond kunt u nog reageren via e-mail of
telefonisch. Doet u dat dan wel binnen één week.
Op basis van de reacties op deze bijeenkomst bepalen
we kort na deze bijeenkomst definitief of we met het
plan voor deze maatregel verder gaan.
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/eisenhowerlaanvindt u meer
algemene informatie over dit project. Heeft u nog
vragen? Kunt u niet naar de avond komen maar wilt u
wel reageren? Neem dan contact op met Gerard
Verrijn Stuart, projectleider, via e-mail
g.verrijnstuart@utrecht.nl of telefonisch via 14030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkservicecentrum Zuidwest, AlMasoedilaan 188, of via telefoonnummer 14 030.

