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Aanleg drempel Orinocodreef 
 
 
We hebben verschillende berichten ontvangen over te hard rijdend verkeer op de Orinocodreef (richting 
basisschool De Kleine Prins). Om het verkeer af te remmen leggen we van 3 tot en met 5 april een drempel 
aan tussen beide kruisingen met de San Cristobaldreef. In dit wijkbericht leest u wat u hiervan gaat merken.  
 
Wat is er aan de hand? 
We hebben meerdere klachten ontvangen over te hard 
rijdend verkeer op de Orinocodreef. Het gaat om het 
gedeelte tussen de Orinocodreef en basisschool De 
Kleine Prins. We zijn zelf gaan kijken en hebben ook 
gemeten dat de gemiddelde rijsnelheid hoger ligt dan 
toegestaan. Om het verkeer af te remmen leggen we 
daarom een drempel aan.  
 
Wat merkt u hiervan? 
Vanaf maandag 3 tot en met woensdag 5 april leggen 
we tussen beide kruisingen met de San Cristobaldreef 
een drempel aan. De weg wordt hiervoor 
opengebroken, dan wordt de drempel aangelegd en 
daarna wordt er op dit stuk nieuw asfalt aangebracht. 
 

 
 
 

Tijdelijke omleidingsroute 
U moet daarom op deze dagen tijdelijk met de auto 
omrijden via de route op het kaartje. De route wordt 
met tijdelijke borden aangegeven. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
gemeentelijk directievoerder Ed van der Cingel via    
14 030.  
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, 
via overvecht@utrecht.nl of via algemeen 
telefoonnummer 14 030. 
 

 
 

Samen bouwen we aan een 

beter Overvecht 

 

In Overvecht bouwen we samen 

aan een betere wijk. Een wijk waar 

mensen met plezier wonen en werken. Een wijk waarin 

iedereen meetelt, zich thuis voelt en waar aandacht is 

voor elkaar. Waar kansen zijn voor jongeren en waar het 

veilig is. Een wijk waar je trots op bent. Bewoners, 

vrijwilligers, organisaties en ondernemers zetten zich hier 

samen voor in. Kijk voor meer informatie op 

www.echtovervecht.nl/samen-voor-overvecht. 
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