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De Grasstraat is deze zomer een leefstraat
Van 9 juli tot en met 21 augustus wordt een deel van de Grasstraat weer omgevormd tot 'leefstraat'. In die
periode rijden er geen auto's en is er ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten en te spelen op
straat.
Wat is een leefstraat?
In een leefstraat richten bewoners tijdelijk hun straat
op een creatieve en leefbare manier in. Ook is een
leefstraat autovrij. Zo komt er ruimte vrij voor
bewoners om elkaar te ontmoeten en kinderen rustig
op straat te laten spelen. Leefstraten vinden plaats in
een rustige periode, namelijk de zomervakantie. De
parkeerdruk ligt in die periode veel lager en heeft het
verkeer er niet te veel last van. Doorgaande wegen
kunnen daarom geen leefstraat worden.

blijven bereikbaar voor fietsers en voetgangers, ook
achterom. De straat blijft goed toegankelijk voor nooden hulpdiensten doordat de inrichting te verplaatsen is.
Doorgaand verkeer kan gebruik maken van de
omliggende straten.
Parkeren, afval en spelregels
De parkeerdruk is in de zomerperiode lager omdat
sommige bewoners op vakantie gaan. Er vervallen
vanwege de leefstraat vier parkeerplekken in de
Grasstraat. Afval wordt tijdens de leefstraatperiode
aan de uiteinden van de leefstraat neergezet op de
ochtend van het ophalen. Tijdens de leefstraatperiode
worden er enkele activiteiten georganiseerd. Er zijn
spelregels opgesteld over het gebruik, geluid en
beheer van de leefstraat en er zijn contactpersonen
voor vragen.
Meerdere leefstraten in 2022
Er zijn deze zomer meerdere leefstraten in Utrecht,
waarvan de Grasstraat er één is. Alle initiatiefnemers
hebben hun straat en omliggende straten
geïnformeerd over hun plannen en handtekeningen
verzameld om te laten zien dat het initiatief gesteund
wordt. De gemeente heeft de aanvraag getoetst aan
de hand van de randvoorwaarden zoals beschreven

Grasstraat af
gesloten
De Grasstraat wordt tijdens deze zes weken van
huisnummers 15 tot en met 29 afgesloten voor verkeer
en parkeren. Op de achterzijde van dit wijkbericht staat
een kaartje. De gemeente geeft de tijdelijk gewijzigde
verkeerssituatie aan met borden aan weerszijden van
de afsluiting. Het woonerfgedeelte van de straat is
tijdelijk afgesloten. Bestemmingsverkeer kan de
Grasstraat van beide kanten inrijden. De woningen

Vragen?
Vragen over de leefstraat in de Grasstraat kunt u
mailen naar de initiatiefnemers:
grasstraatutrecht@gmail.com. Meer informatie over de
leefstraten vindt u op www.utrecht.nl/leefstraten.
Voor vragen over leefstraten of uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,
F.C. Donderstraat 1, noordoost@utrecht.nl of via
telefoonnummer 030 - 286 99 88.

Verspreidingsgebied:
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