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Uitnodiging inloopbijeenkomst 
verkeersonderzoek in Dichterswijk en 
Rivierenwijk maandag 3 april 2023 
 

 

In de komende periode onderzoeken we wat de verkeerskundige effecten zijn van de veranderingen in 

Rivierenwijk en Dichterswijk. We horen graag waar u verkeerskundige knelpunten of kansen ziet. Zo kunnen 

we hier tijdens het onderzoek rekening mee houden. Op maandag 3 april organiseren we een 

inloopbijeenkomst voor bewoners, bedrijven en gebruikers van het gebied en andere belangstellenden. U 

kunt van 19.00 tot 21.00 uur binnenlopen. 

 

 

Verkeersonderzoek Rivierenwijk en Dichterswijk  

In en om beide wijken verandert er veel. Deze 

veranderingen hebben impact op de doorstroming van 

auto’s, fietsers en voetgangers in beide wijken. 

Daarom gaan we onderzoeken wat de 

verkeerskundige effecten van deze ontwikkelingen 

zijn. En doen we voorstellen om de doorstroming op 

orde te houden of waar mogelijk te verbeteren.  

 

Hoe u kunt meedenken 

U kunt op 2 manieren meedenken. We organiseren 

een fysieke inloopbijeenkomst en u kunt online uw 

mening geven. 

 

• DenkMee Utrecht 

U kunt online uw mening geven. Dit kunt u doen op 

denkmee.utrecht.nl/. U zoekt dan bij alle projecten 

naar het project ‘verkeersonderzoek Rivierenwijk of 

verkeersonderzoek Dichterswijk’. 

Om uw mening te geven, is het nodig een account aan 

te maken. Op de website leest u hoe het precies werkt. 

Daar staat ook de reactietermijn.   

 

• Inloopbijeenkomst 

Wilt u liever niet online uw mening geven en 

persoonlijk in gesprek? Op maandagavond 3 april 

organiseren we een inloopbijeenkomst. We vertellen u 

meer over het onderzoek en vragen u welke 

verkeerskundige knelpunten of kansen u ons wilt  

meegeven voor het onderzoek in de Rivierenwijk en 

Dichterswijk. Op de informatiebijeenkomst van 8 maart 

in Rivierenwijk hebben we punten gehoord voor die 

wijk. Dat nemen we mee in het onderzoek. Ook horen 

we graag meer punten voor beide wijken.  

 

Kom langs op: 

 

Datum: maandag 3 april 

Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur 

Locatie: ROC Midden Nederland, Vondellaan 174 

 

Meld u vóór vrijdag 31 maart aan door een e-mail te 

sturen naar zuidwest@utrecht.nl. Zodat we een beeld 

hebben van het aantal te verwachten deelnemers. Wij 

verzoeken u in het onderwerp het volgende te 

vermelden: aanmelding informatiebijeenkomst 

verkeersonderzoek. 

Meer informatie 

Voor vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht 

bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188 of via 

telefoonnummer 14030.  

mailto:zuidwest@utrecht.nl

