College van B&W Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500CE Utrecht
Betreft: advies Maliebaan

Utrecht, 23 oktober 2018

Geacht college,
De wijkraad Oost volgt, mede vanwege motie 155, met grote interesse de ontwikkelingen
rondom de Maliebaan en meer specifiek de kruising daarvan met de Burgemeester Reigeren Nachtegaalstraat. Bij een presentatie in de afgelopen wijkraad Oost bleek dat bij drie van
de vier gepresenteerde varianten er zowel voor- als tegenstanders waren onder de
wijkraadsleden en bezoekers.
Keuze Maliebaan
Bij de versie ‘afsluiting van het zuidelijk deel van de Maliebaan’ tussen de kruising en het
Malieblad (versie 4, T-splitsing) bleek echter dat er totaal geen draagvlak voor deze variant
is. Deze variant zal naar de mening van de wijkraad tot een serieuze toename van
ongewenste verkeersstromen door de wijk leiden, met name op de Oosterstraat maar ook
op de Oudwijkerdwars-, Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat die juist opnieuw
ingericht worden en met een 30 km/u inrichting autoluw worden gemaakt.
Invoering 30 km/u
De doelstelling van het college om alle centrum- en wijkstraten naar een snelheidslimiet van
30 km/u om te bouwen (brief aan de raad van 20 februari jl.) steunt de wijkraad Oost van
harte. In aanvulling op de maatregelen om in het gebied rondom de Maliebaan tot een
limiet van 30 km/u te komen vindt de wijkraad het nuttig om het verkeer juist bij de ingang
van dit gebied, dus op de Museum- en Prinsesselaan al in de 30 km/u mindset te brengen.
Het daar versneld aanleggen van een straatprofiel zoals momenteel op de Singels wordt
aangelegd zou hier kunnen passen, zodat de positie van de fietser beter beschermd wordt,
ook bij de geplande parkeerplaats bij de begraafplaats St. Barbara.
Advies
De wijkraad Oost adviseert het college vanuit bovenstaand:
• voor de Maliebaan niet te kiezen voor versie 4 de T-splitsing
• parallel aan de invoering van een snelheidslimiet van 30 km/u in het Maliebaan
gebied eveneens 30 km/u in de Prinsesse- en Museumlaan in te voeren
Wij zien uw reactie op ons advies graag tegemoet.
Met vriendelijk groet,

Remmelt Veen, voorzitter Wijkraad Oost.
Correspondentieadres: Ger Offringa, H.de Keijserstraat 37, 3583TG ger.offringa@planet.nl

