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Onderzoek extra fietsenrek(ken) op de Morelstraat
De gemeente heeft meerdere aanvragen ontvangen van een bewoners, voor het plaatsen van de
fietsenrek(ken) bij u in de buurt. Omdat dit ten koste zou gaan van een parkeerplaats, horen wij graag uw
mening. In dit wijkbericht leest u meer over de plannen en hoe u kunt reageren.
Wat gaat er gebeuren?
In uw buurt is er al langer een probleem met
fietsparkeren. De gemeente wil op verzoek van
bewoners nieuwe fietsenrekken plaatsen in de
Morelstraat. Omdat dit ten koste zou gaan van een
parkeerplaats, horen wij graag uw mening. We vragen
bewoners van de Morelstraat, Nieuwlichtstraat en
Walnootstraat naar hun mening hierover.

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 Noordwest, via e-mail
noordwest@utrecht.nl. U kunt ook bellen naar
telefoonnummer 14 030.

Laat uw mening horen voor 19 maart 2021
Wat vindt u als bewoner van het plaatsen van nieuwe
fietsenrekken ten koste van een autoparkeerplaats?
Wij vragen u hierop per e-mail te reageren.
• Mail naar fietsparkeren@utrecht.nl met
onderwerp “fietsenrekken Morelstraat”.
• Schrijf in deze e-mail of u graag nieuwe
fietsenrekken wil in de Morelstraat. Bent u
voor, tegen, of hebt u geen mening hierover?
• U kunt tot 19 maart 2021 reageren.
Locatie
De planning is om nieuwe fietsenrekken te plaatsen op
een autoparkeerplaats in de Morelstraat, ter hoogte
van huisnummer 59A.
Besluit
U kunt als bewoner tot 19 maart reageren op het plan
voor nieuwe fietsenrekken. Is de meerderheid van de
bewoners vóór het plaatsen van fietsenrekken? Dan
gaan we de autoparkeerplaats opheffen en de
fietsenrekken plaatsen. Hierover ontvangt u nog een
nieuw wijkbericht.
Verspreidingsgebied: Morelstraat, Nieuwelichtstraat en Walnootstraat
Oplage: 80
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