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Verplaatsen fietstrommel Admiraal van Gentstraat 
naar Bleyenburgstraat 
 

 

De fietstrommel die langs het fietspad bij het spoor zou komen verplaatsen we naar de Bleyenburgstraat. De 

gemeente maakt deze beslissing omdat er gegronde bezwaren zijn om de fietstrommel volgens het ontwerp in 

de groenstrook langs het spoor te plaatsen, die in beheer is van actieve bewoners. Het gaat hier om de 

fietstrommel die voorheen in de Van Speijkstraat stond. 

 

Ontwerp 

Volgens het ontwerp zouden we een fietstrommel 

plaatsen langs het fietspad bij het spoor. Dit ontwerp is 

getoetst binnen de gemeente en daarop is een 

akkoord gekomen. Helaas heeft onze afdeling groen 

beheer over het hoofd gezien dat de groengroep van 

bewoners (Nova Zembla) deze groenstrook beheert en 

onderhoudt. Zij geven aan dat dit toch geen wenselijke 

plek is voor de fietstrommel.  

Als gemeente zijn we erg blij met bewoners die groen 

belangrijk vinden en onderhouden. Dus zijn we naar 

een andere plek gaan zoeken voor de Fietstrommel. 

De enige geschikte plek die we hebben kunnen vinden 

is naast de ondergrondse containers in de 

Bleyenburgstraat (zie foto).  

We plaatsen de trommel op voldoende afstand van de 

container zodat de trommel geen belemmering vormt 

voor het legen van de containers. 

Plaatsen fietstrommel 

We plaatsen de fietstrommel op korte termijn op deze 

nieuwe plek. In de tussentijd staat de trommel tijdelijk 

op de hoek van de Admiraal van Gentstraat en de 

Bleyenburgstraat en kan hier gewoon gebruikt 

worden.  

 

Meer informatie? 
Iedere maandag is er in de keet van KWS een 
inloopspreekuur tussen 16:00 – 17:00 uur. U kunt de 
keet vinden aan de Pompelaan.  
 

Mocht u KWS op een andere manier willen bereiken 
dan kunt u contact opnemen met de 
omgevingsmanager Jordi Veldhuizen op 06-15110603 
of via de KWS app. U kunt ook de webversie van de 
app bekijken via 
www.debouw.app/projects/waterproof-zeeheldenbuurt 
 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 
waterproof@utrecht.nl.  
 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. 

Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030. 

 

Nieuwe locatie fietstrommel 
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