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Advies voor afkoppeling Moldaudreef
Geacht college,
De eerste stap in het vervolg van de planstudie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is het onderzoek
naar de afkoppeling Moldaudreef. De wijkraad is hierover in april geïnformeerd en wil graag een reactie
geven.











Wij vinden het positief dat de adviesgroep een actieve rol vervult en dat ook hun inbreng, de variant
halve aansluiting, is meegenomen in het onderzoek.
De adviesgroep bestaat vooral uit actieve en betrokken bewoners. Het is aan te bevelen dat de
adviesgroep niet beperkt is tot bewoners en dat ook andere stakeholders (belanghebbenden)
betrokken worden in het proces.
Inmiddels hebben wij vernomen dat er ook een onderzoek wordt gedaan naar de impact op het
winkelcentrum Overkapel. Dat is positief omdat zo’n winkelcentrum een belangrijke wijkfunctie heeft.
Wij adviseren om de uitkomsten mee te nemen in de overweging wel/niet/deels afkoppelen
Moldaudreef.
In de brief aan de commissie Stad en Ruimte d.d. 18 mei hebben wij vernomen dat het besluit over
de afkoppeling Moldaudreef zal samenvallen met het besluit over de pleinen. Dit vinden wij positief
omdat door de samenhang met de NRU nog beter inzichtelijk wordt wat de impact is van
wel/niet/deels afkoppelen van de Moldaudeef.
Er is nog wel een zorg over de impact van het mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim
Bestemmen en dan met name de stadsboulevards. Wij adviseren om de impact door te rekenen en te
laten meewegen in het besluit over wel/niet/deels afkoppelen Moldaudreef.
Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat er een uitdrukkelijke wens is om alle pleinen verdiept
aan te leggen.

Graag vernemen wij uw reactie op bovenstaande punten.
Met vriendelijke groet,

Jasper Fastl
Voorzitter Wijkraad Overvecht
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