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Aanleggen groenvakken Poortstraat 
 
We hebben een aanvraag gekregen voor plaatsen van groenvakken in de Poortstraat ter hoogte van de 
nummers 97 t/m 103. Door 2 parkeerplekken op te heffen wordt het groenvak dat er nu al ligt verlengd en 
kunnen er nog 2 groenvakken naast. Hierdoor heeft ook meteen de rij mensen voor de ijssalon een logischer 
verloop en staan zij niet meer voor de deuren van de bewoners.  
 
Wat is het plan? 
Tijdens de warme dagen halen mensen uit de buurt 
graag een ijsje bij de ijssalon. Regelmatig vormt zich 
een rij voor de deuren van nummers 93 t/m 103 en 
kunnen de bewoners hun huizen niet goed in of uit. De 
afgelopen 2 jaar is dit opgelost door het tijdelijk 
opheffen van de parkeerplekken bij nummers 101 en 
103 (zie onderstaande foto) en er dranghekken te 
plaatsen.  
 

 
 
Groenvakken plaatsen 
Bewoners willen hier graag een permanentere 
oplossing voor. Door de 2 parkeerplekken bij nummers 
101 en 103 op te heffen, ontstaat er een bredere stoep 
met daarin 3 groenvakken. Voor de deuren bij nr. 99 
en 101 komt een uitsparing naar de straat.  
 
 
 

Ontwerp 
In onderstaand ontwerp is ingetekend hoe dit eruit 
komt te zien. Meer groen is goed voor insecten en 
vogels, het zorgt voor een goede waterberging en 
geeft verkoeling bij warmte. 
 

 
 
Graag uw reactie voor 28 januari 
We zijn benieuwd wat u van dit idee voor deze 
groenvakken vindt. U kunt uw reactie aan ons 
doorgeven tot 28 januari via noordoost@utrecht.nl 
o.v.v. groenvakken Poortstraat.  
 
Meer informatie? 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. 
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