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Woensdag 10 november 2021
Digitale bewonersbijeenkomst
Denk mee over groen in uw buurt: nieuwe planten en
bomen
Informatieavond
De riolering in de Oudegeinlaan en omliggende straten
is aan vervanging toe. Wij grijpen deze vernieuwing
aan om het rioolsysteem klaar te maken voor de
toekomst. Het nieuwe rioolsysteem krijgt twee buizen:
één voor afvalwater en een aparte afvoer voor het
regenwater. Het regenwater proberen we daarmee zo
lang mogelijk vast te houden voor warme, droge
periodes. Dit is nodig voor de gevolgen van
klimaatverandering.
Na de rioolwerkzaamheden leggen wij ook de
bestrating, de stoepen en straten, opnieuw aan.
Daarnaast planten we (extra) bomen en bekijken we
waar we planten of gras kunnen aanbrengen in plaats
van bestrating, waardoor water beter in de bodem kan
weglopen.
Nieuwe planten en bomen
Omdat wij een groene omgeving belangrijk vinden
voor een fijne en gezonde buurt, willen wij graag in de
straten extra bomen en planten aanbrengen. De
mogelijkheden voor het planten van bomen zijn soms
beperkt door de aanwezigheid van ondergrondse
kabels en leidingen. Dit gaan we onderzoeken.
Ondanks deze onzekerheden, betrekken we u graag
vroeg bij onze plannen. Daarom organiseren wij een
digitale bewonersbijeenkomst.

Op woensdag 10 november a.s. om 19:30 uur, is
een digitale bewonersbijeenkomst gepland. Tijdens
deze avond geven we een toelichting over de
werkzaamheden en kunt u uw aandachtspunten en
wensen over het toevoegen van planten en bomen in
uw buurt en/of straat met ons delen.
U kunt zich tot en met zondag 7 november a.s.
aanmelden door een e-mail te sturen aan
vergroenen@utrecht.nl. U ontvangt na uw aanmelding
een e-mail met informatie over hoe u kunt deelnemen
aan de digitale bijeenkomst.
Let op: het is alleen mogelijk om deel te nemen als u
zich vooraf heeft aangemeld. Als u nu al vragen heeft
kunt u die alvast via bovenstaand e-mail adres
doorgeven, zodat wij de avond goed kunnen
voorbereiden.
Eerste voorstellen voor extra groen per straat
Voor de buurt hebben we een eerste voorstel zoals het
planten van bomen in de stoep aan de kant van de
woningen. Wij denken daarnaast ook aan:
De Wierslaan: verwijderen stoep aan parkzijde en
vervangen door gras. Bij de ingang kinderopvang blijft
de stoep.
(Lees verder op de achterkant)
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Nijeveldsingel: haaksparkeren vervangen door aan
twee zijden van de weg parallel te parkeren waardoor
er extra groen in de straat terug kan komen.
Vronesteinlaan: parkeren op straat, zoals in De
Wierslaan. Bestaande parkeerstrook breder maken en
de stoep smaller.
Linschotersingel: ruime boomvakken met beplanting,
parkeren aan de kant van de woningen en toevoegen
van bomen in de groenstrook aan de waterkant.
Oudegeinlaan: verharding in middenstrook tussen
parkeerplaatsen vervangen voor groen, extra bomen
tussen de haaksparkeervakken.
Houdringelaan: verminderen bestrating en extra
planten terugplaatsen.
Vervolg
Uw wensen en aandachtspunten betrekken we bij het
uitwerken van het ontwerp. Daarna wordt er weer een
contactmoment ingepland om het ontwerp met u door
te nemen. Als u uw wens niet terugvindt in het
ontwerp, dan krijgt u uitleg waarom het niet is
overgenomen.
Planning
Het ontwerp willen wij afronden in december van dit
jaar. De start van de werkzaamheden is gepland in het
najaar van 2022. Over de planning van de uitvoering
wordt u op tijd geïnformeerd.
Meer informatie
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75 via telefoonnummer
14 030 of zuid@utrecht.nl.

