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Uitnodiging: inloopavond uitbreiding
voetgangersgebied binnenstad
De gemeente werkt aan een voorstel voor een nieuw voetgangersgebied in de binnenstad. Uw mening is
belangrijk voor de vormgeving van het voetgangersgebied. Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op
maandag 22 november 2021. U kunt vanaf 22 november uw mening ook online geven via
www.utrecht.nl/voetgangersgebied.
Geef uw mening tijdens de inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst is op maandag 22 november
2021. Tussen 18:00 en 21:00 bent u van harte welkom
in het Stadhuis, Stadhuisbrug 1. U kunt dan uw
mening geven over een mogelijke toevoeging van 1 of
meerdere losse straten of combinatie van straten aan
het voetgangersgebied. Ook zijn wij benieuwd naar uw
mening over de venstertijden voor fietsers. Met
venstertijden bedoelen we tijden waarop je mag fietsen
in het voetgangersgebied.
Deze bijeenkomst is voor de bewoners en
ondernemers in het huidige voetgangersgebied en in
de (omgeving van de) straten die mogelijk worden
toegevoegd aan het voetgangersgebied of waar
mogelijk venstertijden voor fietsers worden ingevoerd.
Tijdens de bijeenkomst volgen wij de op dat moment
geldende RIVM-richtlijnen rondom corona.
De volgende straten of combinatie van straten
willen we mogelijk toevoegen:
• Annastraat en Oudkerkhof
• Minrebroederstraat, Telingstraat en
Slachtstraat
• Schoutenstraat en Neude
• Korte Minrebroederstraat en Ganzenmarkt
• Buurkerkhof
• Vlaamse Toren en Hollandse toren
Wij zijn benieuwd naar het volgende:
• Wat zijn uw ervaringen met het tijdelijke
voetgangersgebied sinds juli 2020? Deze
uitbreiding was nodig om mensen de ruimte te
bieden om 1,5 meter afstand te houden.
Verspreidingsgebied:
Winkelgebied

•

•

Welke kansen en risico’s ziet u voor de (in de
linker kolom genoemde) straten, als we deze
zouden toevoegen aan het
voetgangersgebied?
Hoe denkt u over gelijke venstertijden voor
fietsers in het huidige voetgangersgebied? Het
gaat dan om dezelfde tijden op alle dagen en
in alle straten van het gebied.

Van bewoners en ondernemers die in de
eerdergenoemde straten wonen of werken willen we
ook graag weten:
• Als we uw straat toevoegen aan het
voetgangersgebied, stelt u daar dan
voorwaarden aan?
• Als we uw straat toevoegen aan het
voetgangersgebied, vindt u dan dat een
inrijverbod voor auto’s voldoende is? Of moet
er overdag ook een fietsverbod gelden?
Uw mening is belangrijk
Alle reacties die we ophalen tijdens de inloopavond
bundelen we met de reacties van belangengroepen in
een zogeheten reactiedocument. Op basis van onder
andere deze reacties en de resultaten van eerdere
participatie en evaluaties, maken we een voorstel voor
een nieuw voetgangersgebied. Het voorstel sturen we
samen met het reactiedocument eind december naar
het college en de gemeenteraad. Het college en de
gemeenteraad gebruiken het reactiedocument om een
besluit te nemen. De raad neemt naar verwachting in
het eerste kwartaal van 2022 een besluit over het
voorstel.
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Online reageren
U kunt ook online uw mening geven over een
mogelijke uitbreiding van het voetgangersgebied.
Vanaf 22 november vindt u op
www.utrecht.nl/voetgangersgebied een filmpje met een
toelichting en een reactieformulier. Reageren kan tot
en met zondag 5 december.
Meer ruimte voor voetgangers
We willen in de binnenstad graag meer ruimte voor
voetgangers, zodat zij ontspannen kunnen lopen.
Uitbreiding van het voetgangersgebied met nieuwe
straten betekent ten eerste dat die straten autovrij
worden. Daarnaast kunnen venster voor fietsers nodig
zijn om voetgangers voldoende ruimte te geven. Dat
hoeft niet in alle straten zo te zijn. We willen wel dat
het op straat voor fietsers goed zichtbaar is waar ze
wel of niet mogen fietsen. In het voetgangersgebied
van voor juli 2020 willen we het liefst overal dezelfde
venstertijden voor fietsers.
Ontstaan van het huidige tijdelijke
voetgangersgebied
Al in 2017 konden bewoners en ondernemers hun
mening geven over een mogelijke uitbreiding van het
voetgangersgebied. Begin 2018 is het
voetgangersgebied uitgebreid. Vanaf dat moment
mocht men op zaterdag en zondag niet fietsen op de
Oudegracht tussen de Hamburgerstraat en
Potterstraat. In juli 2020 is het voetgangersgebied
tijdelijk extra uitgebreid om mensen de ruimte te
bieden om 1,5 meter afstand te houden. Beide
uitbreidingen hebben we onderzocht en positief
beoordeeld. Omdat we nu werken aan een voorstel
voor een nieuw voetgangersgebied, hebben we de
tijdelijke uitbreiding uit juli 2020 en de proef uit 2018
verlengd tot 1 augustus 2022. Zo voorkomen we dat er
in korte tijd verschillende situaties zijn. Dat kan leiden
tot onduidelijkheid.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Karim Sharafeldin van Ontwikkelorganisatie Ruimte,
via telefoonnummer 14 030 of
voetgangersgebied@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

