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Informatieavond uitbreiding voetgangersgebied
binnenstad wordt digitaal
De inloopavond op 22 november over de mogelijke uitbreiding van het voetgangersgebied gaat door als
digitale bijeenkomst. Deze duurt van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Dit bericht is een vervolg op het
wijkbericht dat u vorige week ontvangen heeft.
Deelname aan de digitale bijeenkomst
Door de nieuwe coronamaatregelen is een
bijeenkomst op locatie niet mogelijk. In plaats daarvan
organiseren wij een digitale bijeenkomst over de
uitbreiding van het voetgangersgebied. Tijdens deze
bijeenkomst vertellen wij u over onze ideeën voor een
mogelijke uitbreiding van het voetgangersgebied en
waar wij graag uw mening over willen hebben. Ook is
er gelegenheid voor u om vragen te stellen. Om deel
te nemen stuurt u een e-mail aan
voetgangersgebied@utrecht.nl. U ontvangt dan van
ons een e-mail met een link naar de bijeenkomst.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot maandag 22
november 12 uur.
Mogelijkheid om vragen te stellen
Als u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen
aan de digitale bijeenkomst over het
voetgangersgebied dan vindt u informatie op de
website www.utrecht.nl/voetgangersgebied.
Heeft u een vraag, dan kunt u die mailen naar
voetgangersgebied@utrecht.nl. U ontvangt dan een
mail met het antwoord. Wilt u graag telefonisch
contact, zet dan uw telefoonnummer erbij en waar uw
vraag over gaat. Wij bellen u dan terug.

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 venstertijden 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.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op
www.utrecht.nl/voetgangersgebied.
Dit is een vervolg op een eerder wijkbericht.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
Karim Sharafeldin van Ontwikkelorganisatie Ruimte,
via telefoonnummer 14 030 of mail uw vraag naar
voetgangersgebied@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

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
reactieformulier. Reageren kan tot en met zondag 5
december.

Verspreidingsgebied:

Utrecht.nl

