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Aanpak overlast in de Nobelstraat
Omwonenden en gebruikers van de Nobelstraat en omliggende straten ervaren al jaren overlast van onder
andere de verkeerssituatie en geluid door uitgaanspubliek. De gemeente is gestart met een project om alle
problemen in de straat in kaart te brengen. Graag informeren wij u over dit project en de resultaten tot nu toe.
Ook horen wij graag uw mening en kunt u aanvullingen doen. Geef uw mening tijdens de
informatiebijeenkomst op dinsdag 22 november, of digitaal via Denkmee.utrecht.nl. In dit wijkbericht leest u
hier meer over.
Dit is er al gedaan
In september hebben wij met een aantal bewoners,
ondernemers, studenten en belangenverenigingen
problemen die overlast veroorzaken in de Nobelstraat
in kaart gebracht. Hierbij kunt u denken aan
geluidsoverlast door uitgaanspubliek en evenementen,
laden en lossen in de straat, de verkeersveiligheid,
fietsparkeren, trillingen door busverkeer en vervuiling
van de Nobelstraat.
Denk mee!
Wij nodigen graag alle bewoners, ondernemers en
andere gebruikers van de Nobelstraat en omliggende
straten uit om ervaringen te delen en de oorzaken van
de eerder genoemde problemen verder aan te vullen.
U kunt ook ideeën voor maatregelen aandragen. U
bent van harte welkom tijdens de
informatiebijeenkomst:
•
•
•

Vervolg
In december ronden we de fase waarin we alle
problemen in kaart brengen af. Daarna onderzoeken
we welke maatregelen we op korte en/of lange termijn
kunnen nemen om de overlast in de Nobelstraat te
verminderen. Dit voorstel leggen we dan voor aan het
college van burgemeester en wethouders.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Karina Vissers-van Ommeren (secretaris) van
Projectmanagementbureau Utrecht, via
k.van.ommeren@utrecht.nl of via 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via
binnenstad@utrecht.nl of via het algemeen
telefoonnummer 14 030.

Datum: dinsdag 22 november
Locatie: Boothstraat kerk, Boothstraat 7
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15)

Aanmelden is niet verplicht, maar we vinden het prettig
om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen.
U kunt ons laten weten dat u komt door vóór 21
november een e-mail te sturen naar
k.van.ommeren@utrecht.nl.
U kunt ook online uw ervaringen en ideeën delen. Ga
hiervoor naar
https://denkmee.utrecht.nl/projects/aanpakproblemen-nobelstraat of scan de QR-code. Wij
ontvangen uw bijdrage graag uiterlijk 27 november.
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