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Werkzaamheden winkelcentrum Overvecht 
 
Vanaf 19 september vernieuwt de gemeente het asfalt op verschillende delen rondom winkelcentrum 
Overvecht. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot februari 
2023. Dit is bedoeld als een snelle opknapbeurt in aanloop naar een toekomstplan voor Overvecht Centrum 
waar de wijk, eigenaren en gemeente samen aan werken. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.  

 
Wat gaan we doen? 
De rijweg en de parkeerplaatsen rondom 
winkelcentrum Overvecht zijn in slechte staat.           
De gemeente heeft daarom besloten om opnieuw te 
asfalteren en te bestraten. Het gaat om de Seinedreef, 
Esmoreitdreef, Gloriantdreef, het gehele parkeerterrein 
en de vrachtruimtes (laad- en losruimtes) achter de 
McDonald’s en de Albert Heijn.  
 
Tegelijk met het opnieuw asfalteren maken we een 
aantal plekken veiliger voor voetgangers. Dat doen we 
op de Seinedreef, de Gloriantdreef en het 
parkeerterrein. We leggen extra verkeersdrempels 
aan, we verlagen de maximale snelheid naar 30 km 
per uur en we maken verhoogde oversteekplaatsen 
voor voetgangers.  
 
Dankzij dit noodzakelijk onderhoud zijn de wegen de 
aankomende jaren weer heel en veilig te gebruiken.  
 
Wat is de planning? 
De werkzaamheden starten op maandag 19 
september en zijn naar verwachting klaar in februari 
2023. We voeren de werkzaamheden uit in 
verschillende fases. Zo werken we aan het 
parkeerterrein in 4 delen (stroken), zodat er altijd 
parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor bewoners en 
bezoekers van het winkelcentrum. 
 
Fase 1 maandag 19 september – vrijdag 28 oktober: 
We werken aan de eerste strook van het 
parkeerterrein (grenzend aan de Seinedreef), de 
vrachtruimte achter de McDonald’s en de grote bocht 
van de Gloriantdreef naast de Bibliotheek.  
 

Fase 2 maandag 10 oktober – maandag 21 november: 
opnieuw asfalteren tweede strook parkeerterrein, 
Gloriantdreef (langs de C&A en LIDL), en de kopse 
kant van het parkeerterrein (zijde Seinedreef).  
 
Fase 3 maandag 31 oktober – vrijdag 23 december: 
derde strook parkeerterrein, vrachtruimte achter de AH 
en de kopse kant parkeerterrein (zijde 
Montalbaendreef). 
 
Fase 4A maandag 28 november – donderdag 8 
december: Seinedreef en Esmoreitdreef, klein deel 
vierde strook parkeerterrein. 
 
Fase 4B maandag 9 januari – donderdag 2 februari: 
laatste deel vierde strook parkeerterrein 
 
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? 
Tijdens de werkzaamheden is het deel van de weg 
waar we werken afgesloten voor autoverkeer.            
Er gelden dan omleidingen.  
Fietsers en voetgangers kunnen via de stoep langs de 
werkzaamheden fietsen of lopen.  
 
In de bijlage vindt u kaartjes met de fasen en de 
omleidingen tijdens de werkzaamheden. Deze 
informatie vindt u ook terug op 
www.utrecht.nl/werkzaamhedenovervechtcentrum  
 
Wat betekent dit voor parkeren? 
Parkeren op de plek van de werkzaamheden is helaas 
niet mogelijk. Het kan soms vol(ler) zijn ondanks dat 
we per fase werken. Rondom de kerstperiode werken 
we niet aan de parkeervakken, zodat alle 
parkeerplekken beschikbaar zijn tijdens deze drukke 
dagen. Na de kerst pakken we dit weer op.  



 

  

 
Op de bijgevoegde kaartjes ziet u wanneer welk deel 
van het parkeerterrein toegankelijk en beschikbaar is.  
 
Geluid  
Om nieuw asfalt te kunnen leggen halen we eerst de 
oude laag weg. Dit doen we door het asfalt weg te 
frezen. Dit maakt lawaai, waardoor u geluidsoverlast 
kunt ervaren. We werken altijd binnen de geldende 
geluidsnormen en doen ons best de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
Op eerder genoemde webpagina vindt u de data 
waarop we frezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overvecht Centrum: het kloppende hart van 
Overvecht 
De gemeente bewoners, ondernemers en pand & 
grondeigenaren werken samen aan een toekomstplan 
voor Overvecht Centrum. Overvecht Centrum moet 
een aangename plek worden; het kloppende hart van 
Overvecht. Met deze werkzaamheden zorgen we 
ervoor dat Overvecht Centrum ook nu al mooier en 
verkeersveiliger wordt. Meer informatie vind u op: 
www.utrecht.nl/overvechtcentrum 
 
Meer informatie? 
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met J. Verwaal (Toezichthouder) via 
telefoonnummer 14 030. Vragen over de 
verkeersveiligheid kunt u stellen aan M. Kerstens via 
14 030.  
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, 
of via telefoonnummer 14 030. 
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