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Reageer op het voorlopig ontwerp voor de
Kanaalstraat en Damstraat
De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Kanaalstraat en de
Damstraat. In dit ontwerp kunt u zien waar bijvoorbeeld de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en
afvalcontainers komen. U kunt tot en met maandag 29 maart op het voorlopig ontwerp reageren via
www.utrecht.nl/kanaalstraat. Hier vindt u ook een filmpje waarin we de plannen samenvatten. Daarnaast kunt
u, als u mee wilt praten, aansluiten bij een online informatieavond. Deze zijn op dinsdagavond 16 maart en op
donderdagavond 18 maart. U kunt ook met ons bellen, per post reageren, of met ons e-mailen. In dit
wijkbericht leggen we uit wat de mogelijkheden zijn.
Voorlopig ontwerp
Bewoners, ondernemers en organisaties uit Lombok
hebben in 2017 een Buurtvisie geschreven. Op basis
van deze visie en een aantal bijeenkomsten, heeft de
gemeente een plan gemaakt om de Kanaalstraat en
de Damstraat opnieuw in te richten. Dit plan heeft de
gemeente uitgewerkt in een functioneel ontwerp. Hier
heeft u als buurtbewoner in 2019 en in 2020 over mee
kunnen praten. De gemeente heeft dit functioneel
ontwerp nu verder uitgewerkt in het voorlopig ontwerp.
U kunt tot en met 29 maart reageren op dit voorlopig
ontwerp.

Waarom wil de gemeente de Kanaalstraat en de
Damstraat opnieuw inrichten?
Bewoners, ondernemers en organisaties uit Lombok
willen dat de buurt aantrekkelijker, groener, en veiliger
wordt. De gemeente steunt deze plannen. Door de
Kanaalstraat en de Damstraat opnieuw in te richten
komt er meer ruimte voor voetgangers, wordt de
omgeving groener, het verkeer veiliger en komen
mensen graag winkelen. Er komt ruimte voor
ontmoeting en de straat wordt een fijne woon- en
werkomgeving.
Wat staat er in het voorlopig ontwerp?
In het voorlopig ontwerp vindt u een uitwerking van de
uitgangspunten die we eerder hebben bepaald.
De belangrijkste punten zijn:
− De rijbaan wordt smaller, waardoor de stoep
breder wordt en oversteken makkelijker.
− Er komen mooie roodbruine klinkers van gevel
tot gevel.
− Er komen in totaal 84 bomen. De 54 bomen
die er nu staan, worden verplant of vervangen.
Ook komt er beplanting bij bomen en in
plantvakken.
− Er komen ongeveer 80 extra plekken waar
mensen hun fiets kunnen stallen.
− Er komen laad- en losvakken. Laden en lossen
mag hier straks van 7.00 tot 12.00
− Het aantal parkeerplaatsen neemt af; maar
door de laad- en lostijden in te korten, blijven
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er in de middag, op het drukste moment,
evenveel parkeerplaatsen beschikbaar als nu.
De kruising van de JP Coenstraat met de
Kanaalstraat krijgt een verkeersplateau in
plaats van een gelijkwaardig kruispunt.
In de Damstraat-noord komt een extra
verkeersplateau, waardoor oversteken bij de
supermarkten makkelijker wordt.
Er komt nieuwe riolering in de Kanaalstraat en
misschien ook in de Damstraat.

Praat met ons mee!
We nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over
de plannen tijdens één van de volgende online
informatieavonden:
− Dinsdagavond 16 maart van 20.00 – 21.30
− Donderdagavond 18 maart van 20.00 – 21.30
Let op: het is belangrijk dat u zich van tevoren
aanmeldt. Dit kan tot en met vrijdag 12 maart via
www.utrecht.nl/kanaalstraat. Er kunnen maximaal 40
mensen per avond meedoen. Als er meer
aanmeldingen zijn, dan organiseren we een extra
avond.
Andere mogelijkheden om contact op te nemen
Komt u niet naar de informatieavond, maar wilt u toch
met ons in gesprek? Dit kan op de volgende manieren:
− U kunt het voorlopig ontwerp inzien op
www.utrecht.nl/kanaalstraat. Daar kunt u ook
uw reactie geven.
− via de post: u kunt een brief sturen naar:
Gemeente Utrecht t.a.v. Michiel Standaert,
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.
− via e-mail: kanaalstraat@utrecht.nl; u ontvangt
binnen enkele dagen een reactie.
− telefonisch: mail ons uw vraag en uw
telefoonnummer en geef aan wanneer wij u
het beste terug kunnen bellen.
− geen internet? Bel naar 14 030; we noteren uw
vraag en bellen u terug.
Vervolg
De gemeente verwerkt de binnengekomen reacties.
Mogelijk wordt het voorlopig ontwerp daarop
aangepast. Daarna stelt het college van burgemeester
en wethouders het voorlopig ontwerp vast en wordt het
verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Wij
verwachten rond de zomer van 2022 met de
herinrichting te starten.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ben
Norg van de gemeente Utrecht, via telefoonnummer
14 030 of kanaalstraat@utrecht.nl.

Meer informatie over de andere onderdelen van de
buurtvisie vindt u op utrecht.nl/kanaalstraat. Hier kunt
u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Lombok; gebied
tussen Vleutenseweg, Westplein, Timorkade,
Leidsekade en Billitonkade

