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Geachte leden van de Wijkraad Oost, geachte heer Veen,
Hartelijk dank voor uw brief van 11 april 201 8 waarin u adviseert om de Oudwijkerdwarsstraat,
aansluitend op de geplande grootschalige onderhoudswerkzaamheden, anders in te richten.
Onze excuses voor de late beantwoording van uw advies. U bent tussentijds wel mondeling op de
hoogte gebracht van de stand van zaken rondom de Oudwijkerdwarsstraat.
In uw brief geeft u aan dat de huidige inrichting van de straat niet de gewenste ‘herkenbare 30 km/uinrichting’ heeft. Het geplande rioleringswerk in 201 9 ziet u als natuurlijk moment om de straat anders
in te richten. Wij onderschrijven deze gedachte; in ons coalitieakkoord staat dat wij ‘werk met werk
maken’ en investeringen koppelen aan geplande herinrichting en onderhoud.
U stelt in uw brief dat in maart 201 8 bleek dat er binnen de gemeente nog onvoldoende middelen
beschikbaar waren om de gewenste herinrichting te bekostigen. Het doet ons deugd om u te kunnen
melden dat er binnen het programma Verkeersveiligheid inmiddels budget is gereserveerd voor een
herinrichting in 201 9. Het gaat om het gedeelte tussen de Burgemeester Reigerstraat en Homeruslaan.
De Oudwijkerdwarsstraat is een uitdaging. De straat is smal en de aanwezigheid van buslijn 8 maakt
dat het een opgave is de straat prettiger te maken dan nu het geval is. Bewoners van de
Oudwijkerdwarsstraat en zijstraten krijgen de gelegenheid om mee te praten over een passende
inrichting. Zowel de participatie als de geplande start van de uitvoering vindt plaats in 201 9.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het wijkbureau Oost houdt u verder
op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

