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Tijdelijke maatregelen verkeersveiligheid Sweder
van Zuylenweg
Bewoners van de Sweder van Zuylenweg geven aan dat er te hard wordt gereden op de weg. Via een petitie
vragen zij om maatregelen. In het najaar van 2023 start Eneco met het vervangen van de transportleiding van
het warmtenet. Daarna wordt de weg opnieuw ingericht. Tot die tijd neemt de gemeente tijdelijke maatregelen
om de verkeersveiligheid te verbeteren, in overleg met bewoners.
Verkeersveiligheid Sweder van Zuylenweg
In 2019 is door bewoners en de Ludgerschool op de
Sint-Bonifaciusstraat aangegeven dat auto’s vaak te
snel rijden op de Sweder van Zuylenweg. Ook is het
soms moeilijk om over te steken. Verschillende
bewoners hebben hierover gesproken met de
wethouder. In 2021 hebben bewoners, scholen en het
wijkplatform een petitie ingediend bij de gemeente met
als doel de straat verkeersveiliger te maken, vooral
voor voetgangers en fietsers.
Welke tijdelijke maatregelen?
Tussen nu en het moment dat de werkzaamheden van
Eneco starten, willen we de verkeersveiligheid op de
Sweder van Zuylenweg verbeteren. We hebben
daarvoor een ‘boekje’ gemaakt met mogelijke kortetermijn-maatregelen, waarbij we per maatregel vooren nadelen benoemen. Mogelijke maatregelen zijn:
lijnen of andere kleuren aanbrengen op de weg, het
zicht verbeteren, borden plaatsen en fietsstroken
verbreden. Andere ideeën zijn ook welkom. U kunt dit
boekje per e-mail ontvangen door een mailbericht te
sturen naar swedervanzuylenweg@utrecht.nl.
Planning
Wilt u reageren? U kunt tot en met woensdag 26
januari per e-mail aangeven welke maatregelen uw
voorkeur hebben. Mede op basis hiervan maken we
een keuze voor de te nemen maatregelen. We
bespreken deze vervolgens met de wegbeheerder en
met de nood- en hulpdiensten en informeren u als
bewoner daarna. U ontvangt dan weer een wijkbericht
over de maatregelen die we gaan nemen. De
maatregelen voeren we uit in het voorjaar van 2022.

Werkzaamheden Eneco
Eneco legt vanaf eind 2022 nieuwe leidingen aan
tussen het Merwedekanaal en Overvecht. Deze
leidingen lopen onder andere onder de Sweder van
Zuylenweg. U ontvangt een bericht over de
herinrichting van de Sweder van Zuylenweg als
hierover meer bekend is.
Een verkeersveilige woonomgeving?
De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op
straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van
automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen
iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met
aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar
dan kan en nodig, passen we drukke en/of
onoverzichtelijke straten aan. Maar een
verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen
met borden, drempels of verkeerslichten.
Meer informatie?
De informatie staat ook op de website:
www.utrecht.nl/swedervanzuylenweg.
Voor overige vragen over de maatregelen kunt u
contact opnemen met projectleider Richard
Thomassen via telefoonnummer 14 030 of e-mail
swedervanzuylenweg@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18B,
of via telefoonnummer 14 030.
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