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Tijdelijke aanpassingen Alexander Numankade
De gemeente is gestart met het (verkeers)veiliger inrichten van de Alexander Numankade (tussen de Griftbrug
en Jan van Galenstraat). De werkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel van het project Waterproof
Zeeheldenbuurt. We nemen een verkeersbesluit, zodat er een 30 km zone komt. In dit wijkbericht leest u meer
over de werkzaamheden, het verkeersbesluit en wat dit voor u betekent.
Wat gaan we doen?
De gemeente gaat de Alexander Numankade
versmallen en inrichten als 30 km zone. De
werkzaamheden zijn inmiddels gestart en duren tot
ongeveer eind november.
• De stoepen worden verbreed en de rijweg wordt
versmald.
• Mogelijk wordt een verkeersdrempel geplaatst op
het deel van de straat tussen de Van Brakelstraat
en de M.A. De Ruyterstraat. Dit is afhankelijk van
de uitkomst van nog lopend onderzoek.
• Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst om
aan te geven dat er een 30 km zone komt.
Hiervoor vragen we een Verkeersbesluit aan.
• De voorrangsregeling in de bocht met de
Poortstraat wordt nog niet aangepast.
Waarom nu al tijdelijke aanpassingen?
De aanpassingen lopen vooruit op het project
Snelfietsroute Utrecht - Amersfoort. De
werkzaamheden vanuit het project Zeeheldenbuurt
Waterproof bieden een goede gelegenheid om een
aantal aanpassingen eerder uit te voeren. Door de
weg nu te versmallen en de stoepen te verbreden,
kunnen we de bomen meer ruimte geven en daarmee
geven we gehoor aan de wensen van omwonenden.

Werkzaamheden
Heeft u vragen over de werkzaamheden of over de
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden?
U kunt uw vragen stellen aan de aannemer Jos
Scholman. Dat kan op telefoonnummer 085 – 822 04
05 of via de app Zeeheldenbuurt. U vindt deze gratis
app in de Appstore/Playstore.
Of maak gebruik van het inloopspreekuur op in de
bouwkeet op de hoek Smijerslaan – Pompelaan op
iedere dinsdag van 16.00 – 17.00 uur.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Manon Nederstigt (projectleider), via telefoonnummer
14 030 of snelfietsrouteamersfoort@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Hoe verder?
Het Verkeersbesluit om de Alexander Numankade in
te richten als 30 km zone publiceren we op
www.officielebekendmakingen.nl. Zodra het plan voor
het project Snelfietsroute Utrecht - Amersfoort is
uitgewerkt, organiseren we een bewonersavond en
heeft u de mogelijkheid om op dit plan te reageren. Dit
zal in het begin van 2022 zijn.
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