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Proefafsluiting Dodt van Flensburglaan 
 

 

In de Staatsliedenbuurt komen ongeveer 280 nieuwe woningen. Waar de woningen mogen komen, hoe hoog 

ze worden en hoe het groen en de straten eruit komen te zien staat in het Stedenbouwkundig Programma van 

Eisen (SPvE). De gemeenteraad heeft dit SPvE in december 2021 vastgesteld. Daarin staat de wens om de 

Dodt van Flensburglaan veel groener te maken. Op 28 november 2022 organiseerden we een 

buurtbijeenkomst hierover. Er is toen voorgesteld om een proef te doen waarbij de Dodt van Flensburglaan 

tijdelijk is afgesloten. Dit gaat van maandag 27 februari tot vrijdag 3 april gebeuren. In dit wijkbericht geven 

we u meer informatie over de proef.  

 

Luchtfoto omgeving Dodt van Flensburglaan 

 

Afsluiting 27 februari – 3 april 2023 

Het deel van de Dodt van Flensburglaan tussen de 

Samuel Mullerstraat en de Everhard Foeckstraat 

sluiten we 6 weken af voor autoverkeer. 

Zo kunnen we meten welke gevolgen een afsluiting 

heeft voor het verkeer in de straten in de buurt. De 

resultaten zullen we gebruiken om te beslissen of de 

Dodt van Flensburglaan in de toekomst wordt 

afgesloten. 

 

 

 

 

Wat betekent de proefafsluiting voor u? 

Vanaf 27 februari kunt u niet meer parkeren in de 

parkeervakken op het af te sluiten weggedeelte. Vanaf 

de Dodt van Flensburglaan kunt u met de auto alleen 

via de Everhard Foeckstraat verder rijden. Met de fiets 

is de doorgang nog wel mogelijk. 

 

Wat doen we na de proefafsluiting? 

Vóór en tijdens de proefafsluiting meten we hoeveel 

verkeer op welke wegen rijdt. Een paar weken na deze 

metingen zijn de resultaten bekend en organiseren we 

opnieuw een buurtbijeenkomst om de uitkomsten met 

u te delen en uw mening te horen. Ook laten we dan 

de uitwerking van de twee varianten zien. 

Dan kunnen we ook vertellen hoe we verder samen 

met u het Dodt van Flensburgplantsoen zullen gaan 

ontwerpen. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Gwen van Mossevelde (projectleider) van Ruimte, via 

nieuwbuurland@utrecht.nl of via 14 030. 

 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 

Dondersstraat 1, via oostnoordoost@utrecht.nl 

 of via algemeen telefoonnummer 14 030. 

 

Verspreidingsgebied Wijkbericht: Omwonenden Dodt 

van Flenburglaan 
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