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Meedenken over de nieuwe Graadt van Roggenweg
De Graadt van Roggenweg wordt opnieuw ingericht. Er komen straks veel nieuwe bomen, planten en struiken
in de straat en op de bredere stoepen is ruimte voor groen. Wilt u meedenken over hoe het groen er op de
stoep voor uw deur uit gaat zien? In dit wijkbericht leest u hoe dat kan.
Hoe ziet de nieuwe Graadt Van Roggenweg eruit?
De nieuwe Graadt van Roggenweg wordt ingericht als
een gewone stadsstraat waar je 30 km mag rijden. Het
weggedeelte voor auto’s wordt smaller gemaakt en zal
maar één rijbaan in elke richting hebben. Langs de
weg komen parkeerplaatsen. De ventweg op het deel
tussen de Croeselaan en de Koningsbergerstraat
verdwijnt en op die plaats wordt een fietspad in twee
richtingen aangelegd. De Graadt van Roggenweg krijgt
een groen aanzien door de vier rijen met bomen, de
hagen langs de trambaan, bermen en door het extra
groen waar de stoepen breder zijn gemaakt.
Wat zijn uw ideeën?
We willen graag weten wat uw ideeën zijn over de
invulling van het groen op of in de stoep voor uw deur.
We organiseren twee bijeenkomsten. In de eerste
bijeenkomst vertellen we welke keuzes over groen
gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld de keuze voor
gras, struiken, bloemen of een combinatie ervan in de
plantvakken? Hoe groot moeten deze plantvakken
zijn? Zijn er geveltuintjes mogelijk? Zijn er wensen
voor bankjes?

zal naar verwachting rond de zomer klaar zijn en dan
aan bewoners worden gepresenteerd.
Aanmelden voor de bijeenkomst van 20 april
Wilt u meepraten op 20 april, laat het ons weten door
een mail te sturen naar lombokplein@utrecht.nl
U krijgt dan een paar dagen vooraf een link
toegestuurd voor de online bijeenkomst met Zoom.
Vervolg
De herinrichting van de Graadt van Roggenweg is
onderdeel van het project Lombokplein. De gemeente
maakt dit jaar het Voorlopig Ontwerp voor het project.
Dat gebeurt in delen. Waar mogelijk vragen we
bewoners om mee te denken. Ook maken we dit jaar
een bestemmingsplan waarop u kunt reageren. De
uitvoering zal op z’n vroegst starten in 2024.
Meer informatie?
U kunt de plannen voor het Lombokplein en de Graadt
van Roggenweg inzien op www.utrecht.nl/lombokplein.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carla Mesman van Ruimte, via telefoonnummer
14 030 of lombokplein@utrecht.nl.

Deze eerste bijeenkomst is op dinsdag 20 april, van
19.30 tot 20.30 uur
Vier weken later, op dinsdag 18 mei houden we de
vervolgbijeenkomst.
In de tussentijd kan iedereen ideeën bedenken en
deze met elkaar of met de buurt bespreken. In de
vervolgbijeenkomst kunt u uw ideeën toelichten.
Wat doen we met uw ideeën?
De gemeente werkt de ingebrachte wensen en ideeën
uit en verwerkt ze in het Voorlopig Ontwerp (VO) voor
de Graadt van Roggenweg. Dit gedeelte van het VO

Verspreidingsgebied:
Graadt van Roggenweg (oneven) en Leidsche Poort.
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