Wijken
Wijkbureau Binnenstad/Oost/Noordoost
Telefoon 14030
E-Mail oost@utrecht.nl
www.utrecht.nl/oost

Wijkbericht

juni 2021

Lindestraat deze zomer (weer) leefstraat
Bewoners willen deze zomer een deel van de Lindestraat, net als vorig jaar, inrichten als leefstraat. Het gaat
om de periode vanaf vrijdag 16 juli t/m vrijdag 13 augustus. In die periode is de Lindestraat tussen
huisnummer 2 tot 20 tijdelijk afgesloten voor auto’s. Door het inrichten van een leefstraat is het makkelijker
voor bewoners om elkaar te ontmoeten en kunnen kinderen veilig buiten spelen. In totaal zijn hiervoor tijdelijk
vijf parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente ondersteunt dit initiatief bij voldoende draagvlak in de
buurt.
Leefstraat
In de zomer van 2021 worden in de stad meerdere
straten tot leefstraat ingericht. Door de straat tijdelijk
anders in te delen, merken we dat dit ontmoetingen
tussen buren stimuleert. Uiteraard is het belangrijk dat
bewoners de dan geldende coronamaatregelen
naleven. Meer informatie over leefstraten vindt u op de
website www.utrecht.nl/leefstraten
Bereikbaarheid
Een leefstraat heeft invloed op de bereikbaarheid van
de straat. De Lindestraat is tijdelijk afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer tussen huisnummer 2 en 20,
maar blijft wel open voor fietsers; zij kunnen lopend
door het leefstraatgedeelte heen. Vanaf beide zijden is
de straat, tot aan de leefstraat, open voor
bestemmingsverkeer. Parkeren tot aan de leefstaat
kan ook gewoon. Inrijden vanaf het Minervaplein is
tijdelijk toegestaan. Verder blijft de straat bereikbaar
voor nood- en hulpdiensten.

Parkeren en afval
Doordat sommige bewoners op vakantie gaan, is de
parkeerdruk in de zomerperiode lager. Er vervallen in
de drie weken leefstraat tijdelijk vijf parkeerplekken.
Wilt u uw afval op de inzameldagen aanbieden op een
plek waar de vuilnisauto direct bij kan komen? Dit kan
bijvoorbeeld op het Minervaplein.
Reacties graag voor 28 mei
We vinden het belangrijk dat het initiatief voor een
leefstraat door veel bewoners wordt gesteund. De
initiatiefnemers hebben handtekeningen opgehaald
van bewoners uit de Lindestraat die het plan
steunen. We willen graag alle omwonenden de
gelegenheid geven om te reageren en zien uw reactie
graag voor vrijdag 28 mei tegemoet. Dit kan via
oost@utrecht.nl onder vermelding van leefstraat
Lindestraat. In juni besluiten we naar aanleiding van
de reacties of de Lindestraat definitief leefstraat wordt
en laten we dit weten aan de initiatiefnemers.
Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Eveline Stroucken van Wijkbureau Oost, via
oost@utrecht.nl. Met andere vragen over uw wijk kunt
u terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, via
telefoonnummer 14030 of oost@utrecht.nl
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