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Veranderingen voetgangersgebied binnenstad
Vanaf 1 augustus 2022 verandert het voetgangersgebied in de binnenstad. Het gebied wordt uitgebreid met
een aantal straten, de tijdstippen voor fietsers veranderen en enkele straten worden autovrij gemaakt.
Waarom veranderingen in het voetgangersgebied?
Het winkelgebied in de binnenstad is een druk gebied.
’s Ochtends en ’s avonds kunnen voetgangers en
fietsers het gebied samen gebruiken. In de middag is
het te druk om voetgangers en fietsers samen het
gebied te laten gebruiken. Daarom is het vanaf 1
augustus tussen 12:00 en 18:00 uur niet toegestaan
om in het voetgangersgebied te fietsen.
Wat verandert er?
Het kaartje op de achterkant van dit wijkbericht laat
zien hoe het voetgangersgebied er vanaf 1 augustus
2022 uitziet. De volgende straten zijn aan het
voetgangersgebied toegevoegd:
 Neude oostzijde
 Kintgenshaven
 Schoutenstraat
 Servetstraat
 Zadelstraat
 Maartensbrug
 Buurkerkhof
 Vlaamse Toren
 Hollandse Toren
 Vredenburgkade
 Rijnkade (deels)
De tijdstippen voor fietsers in het voetgangersgebied
zijn veranderd: tussen 12:00 en 18:00 uur mag u niet
fietsen in het voetgangersgebied. Op de andere tijden
mag dit wel. Een aantal straten is alleen gesloten voor
auto’s (fietsen mag hier wel de hele dag):
Stadhuisplein; Korte Minrebroederstraat; Annastraat
(deels) en Oudkerkhof. De parkeerplaatsen op
Oudkerkhof zijn definitief weggehaald.
De grens van het voetgangersgebied geven we aan
met borden. Om het gebied nog duidelijker te laten
opvallen plaatsen we tijdelijke lijnen en letters bij alle
ingangen van het voetgangersgebied.

Verspreidingsgebied:
Voetgangersgebied en directe omgeving

Wat betekent dit voor u?
In de avond en de ochtend mag u in de gehele
binnenstad fietsen, dus ook in het voetgangersgebied.
Houd wel rekening met de voetgangers en pas uw
snelheid aan. In de middag kunt u gebruik maken van
de fietsroutes om het voetgangersgebied. Wilt u ’s
middags het voetgangersgebied in met uw fiets? Maak
dan gebruik van de gratis fietsenstallingen aan de
randen van het voetgangersgebied. De fietsroutes en
fietsenstallingen zijn aangegeven op het kaartje op de
achterkant van dit wijkbericht.
Aan de randen van het voetgangersgebied zijn een
aantal gehandicaptenparkeerplaatsen. Hiervan is een
plattegrond te vinden via
www.utrecht.nl/voetgangersgebied
Laden en lossen
De tijdstippen voor laden en lossen in het gebied
veranderen niet. Door de veranderingen in het gebied
zijn sommige locaties niet meer de hele dag
bereikbaar of moeten uw leveranciers op een andere
locatie laden en lossen. Informatie over de tijdstippen
voor laden en lossen vindt u op
www.utrecht.nl/goederenvervoer
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.utrecht.nl/voetgangersgebied. U kunt ook contact
opnemen met het projectteam van de gemeente, via
voetgangersgebied@utrecht.nl of via telefoonnummer
14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via
binnenstad@utrecht.nl of via algemeen
telefoonnummer 14 030.
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