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Nieuwe inrichting Weerdsingel Oostzijde
We werken aan een nieuwe inrichting van de Weerdsingel Oostzijde. Het wordt een veilige en comfortabele
fietsroute met veel groen en meer ruimte voor de voetganger. De fietsroute sluit aan op de Maliesingel en
Wittevrouwensingel. De fietsroute wordt benadrukt door gebruik van rood asfalt en een smalle strook
klinkers. Zo vergroten we kwaliteit, comfort en herkenbaarheid van de fietsroute als onderdeel van het
fietsnetwerk. Door het toevoegen van groen en ruimte voor wandelen en recreatie maken we de singel
gezond, aantrekkelijk en bereikbaar. U kunt tot en met 30 oktober op het voorgestelde ontwerp reageren.
Aanleiding
Het aantal fietsers in Utrecht groeit. De Weerdsingel
Oostzijde is een belangrijke fietsroute en wordt de
komende jaren voor fietsers nog belangrijker. Daarom
richten we het gedeelte van de Weerdsingel Oostzijde
tussen de Hopakker en de Vaaltbrug anders in. Door
aantrekkelijke routes aan te bieden spreiden we de
fietsers over de stad. De fietsroute Weerdsingel
Oostzijde sluit aan op al bestaande fietsroutes en
paden: de Wittevrouwensingel (Singel-Oost) en
regionale fietsroutes.
Wat gaan we doen?
• We versmallen de breedte van de verharding
van nu 6,5m naar 4,8m. Daardoor ontstaat er
ruimte voor groen.
• We richten de Weerdsingel Oostzijde in als
een groene en aantrekkelijke straat voor
fietsers en voetgangers, waar de auto te gast
is.
• We leggen fietsstroken op rood asfalt aan in
twee richtingen, met een strook klinkers in het
midden. Er blijft éénrichtingsverkeer voor de
auto.
• Aan de kant van de singel komt meer groen en
een wandelpad.
• De rotonde bij de Noorderbrug maakt plaats
voor een eenvoudige kruising. Zo ontstaat hier
meer ruimte voor groen.
Bekijk het ontwerp
U kunt het ontwerp online of op het wijkbureau
bekijken.
Verspreidingsgebied:
Weerdsingel Oostzijde en omgeving

•
•

Kijk op www.utrecht.nl/weerdsingel-oostzijde
om het ontwerp digitaal te bekijken en op het
ontwerp te reageren.
Kom langs bij het wijkbureau Noordoost (FC
Donderstraat 1) om het ontwerp te bekijken.
Het wijkbureau is doordeweeks open van 9.00
tot 13.00 uur.

Meer weten en reageren?
Op woensdag 5 oktober van 17.30 tot 20.30 uur is er
een inloopbijeenkomst bij het St. Gregorius College,
adres Van Asch van Wijckskade 20. Hier kunt u het
ontwerp bekijken en met ons in gesprek gaan. U hoeft
zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst.
Tot en met 30 oktober kunt u op het ontwerp reageren
via www.utrecht.nl/weerdsingel-oostzijde.
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Vervolg
Na de consultatieperiode bekijken we alle reacties die
zijn binnengekomen op het conceptontwerp. We
stellen een reactienota op waarin we op alle reacties
een antwoord geven, en aangeven welke reacties
leiden tot aanpassing van het ontwerp. In 2023 werken
we het ontwerp verder uit en gaan we op zoek naar
een aannemer. We verwachten dat we in 2024 met de
werkzaamheden starten.
Vragen en meer informatie
U kunt uw vragen per e-mail stellen via
weerdsingeloz@utrecht.nl of telefonisch via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordoost, F.C. Donderstraat 1,
telefoonnummer 14 030 of noordoost@utrecht.nl.

