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Gedeeltelijk afsluiten parkeerterrein
Goudenkoetslaan
Politie, brandweer en gemeente zien al een lange tijd overlast op het parkeerterrein naast de
brandweerkazerne aan de Goudenkoetslaan. Er wordt hier veel gedeald vanuit auto’s. Dit zorgt voor overlast
en geeft een onveilig gevoel voor de buurt. Ook wordt de parkeerplaats vaak als stallingsplek gebruikt voor
grote wagens zoals campers en aanhangwagens. Dit mag niet. In dit wijkbericht leest u wat we hieraan doen.
Wat doen we?
1. De haag rondom het parkeerterrein aan de
Goudenkoetslaan is gesnoeid. Zo is er vanuit de
straatkant meer zicht op het parkeerterrein en
mensen die zich daar ophouden. Dat maakt de plek
onaantrekkelijker voor mensen die zich daar met
strafbare zaken bezighouden.
2. We sluiten het parkeerterrein aan de
Goudenkoetslaan gedeeltelijk af van 1 december
2021 tot 1 maart 2022. We leggen grote
betonblokken op het parkeerterrein achter de
elektrische oplaadplekken. De twee
parkeerplaatsen aan het begin van het
parkeerterrein en de twee elektrische
oplaadplekken blijven te gebruiken.
3. Politie en toezichthouders blijven deze plek
meenemen in hun controlerondes en handhaven
waar mogelijk.
4. Na 3 maanden kijken we of het heeft geholpen.
Dan willen we met bewoners overleggen of de
parkeerplekken weer terugkomen of dat we de plek
anders inrichten. Denk hierbij aan groen of spelen.
Wat kunt u doen?
Zet uw auto voor 1 december 2021 op de
overgebleven parkeerplekken op de Goudenkoetslaan
of ergens anders in de wijk. Er is voldoende
parkeergelegenheid.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Goudenkoetslaan

Iets melden?
Hieronder staan belangrijke telefoonnummers voor het
melden van onveilige situaties, overlast en misdrijven.
Zo ziet u in één oogopslag waar u moet zijn.
0900 8844 Geen spoed, wel politie. Op dit nummer
kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende meldingen
(zoals overlast), vragen en problemen. Melden kan
ook op www.politie.nl.
112 Spoed politie. Bel bij een gevaarlijke situatie, als u
een misdrijf ziet gebeuren of als u een verdachte
situatie ziet. U vergroot hiermee de pakkans.
0800 7000 Meld Misdaad Anoniem voor als u wilt
melden over criminaliteit en niet bekend wilt worden bij
de politie of dader. Melden kan ook online via
www.meldmisdaadanoniem.nl.
Slim Melden Utrecht Ervaart u overlast, is er iets kapot
op straat, of wilt u vervuiling melden? Dit kan online via
www.utrecht.nl/melding of gebruik de Slim Melden
Utrecht app.
Voor andere vragen of ideeën over uw wijk kunt u
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern,
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030 of email:
vleutendemeern@utrecht.nl
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit wijkbericht?
Neem dan contact op met de gebiedsmanager
veiligheid Renate de Wit van de gemeente Utrecht via
bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer 14 030.
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