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Verbeteringen verkeersveiligheid op 
Jazzboulevard 
 
 
Bewoners hebben bij de gemeente aangegeven dat er teveel verkeersonveilige situaties zijn op de 
Jazzboulevard.  
Daarom heeft de gemeente onderzocht hoe de verkeersveiligheid kan verbeteren. In dit wijkbericht leest u 
welke maatregelen worden getroffen en wanneer. 
 
 
Aanleiding 
Bewoners en gemeente Utrecht vinden dat de 
verkeersituatie op de Jazzboulevard beter kan. Eerder 
zijn verkeersplateaus van klinkers op de Jazzsingel 
aangebracht. 
 
Wat gaan we doen en wanneer? 
We leggen 3 nieuwe lange drempels aan tussen Bing 
Crosbypad en Musicallaan. Deze lange drempels 
noemen we verkeersplateau’s. De verkeersplateau’s 
leggen we aan met klinkers in plaats van asfalt. Op 
klinkers rijden automobilisten vanzelf langzamer en 
daardoor letten ze (ook) beter op verkeer uit zijstraten.  

De verkeersplateau’s worden een voor een geplaatst: 

• 22 t/m 26 augustus: kruising Nat King 
Colestraat 

• 29 augustus t/m 2 september: Ray 
Charlesstraat 

• 5 t/m 9 september: Billie Holidaystraat 
 
Wat betekent dit voor u en het verkeer? 
De woningen en bedrijven blijven tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar. Op de plekken waar de 
werkzaamheden plaatsvinden, leiden 
verkeersregelaars het verkeer over één rijstrook. Het 
doorgaande verkeer adviseren we met borden een 
andere route te volgen.  
 
 

Een verkeersveilige woonomgeving? 
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? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. 
Gkenidis (projectleider) of JP den Uijl (toezichthouder) 
van Team Realisatie, via lru.realisatie@utrecht.nl of 
via 030-2867223. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, 
via leidscherijn@utrecht.nl of via algemeen 
telefoonnummer 14 030. 
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