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Geachte leden van de wijkraad,
Op 20 april 201 8 stuurde u ons een advies over de verkeersveiligheid op de Amazonedreef en
omgeving. Dit naar aanleiding van het besluit van raad om de bussluis in de Amazonedreef op te
heffen.
De beantwoording heeft op zich laten wachten omdat de uitslag van de bezwarenprocedure onzeker
was. Inmiddels is bekend dat alle bezwaren ongegrond zijn verklaard en is de beslissing op bezwaar
verstuurd aan de bezwaarmakers. Recent is bekend geworden dat een van de bezwaarmakers beroep
heeft ingesteld bij de rechter.
In uw advies benadrukt u om dit deel van Overvecht Noord versneld in te richten als 30 km zone. Ook
adviseert u om eerst de gehele Amazonedreef, de Rio Negrodreef en de Paranadreef duurzaam veilig in
te richten alvorens de bussluis weg te halen. Conform het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen,
Slim Bestemmen moeten woongebieden op termijn 30 km gebieden worden. Omdat dit om grote
investeringen vraagt, wordt hiervoor een aparte aanpak opgesteld. Binnen deze aanpak wordt gekeken
naar mogelijke koppelingen met andere programma’s en (de flexibiliteit van) de bijbehorende
budgetten om werk met te werk te kunnen maken.
We werken aan een plan van aanpak voor de besteding van het budget. Dit verwachten we dit najaar
aan de raad te sturen. Hierin nemen we mee wat er al aan gemeentelijke plannen en budgetten
beschikbaar is en waar dit tot win-win mogelijkheden kan leiden. En we geven hierin aan welke wegen
we wanneer verwachten aan te pakken.
Bij het opstellen van het plan van aanpak betrekken we de wijkraad en de werkgroep verkeer van
Overvecht.
Als in de toekomst wordt besloten om definitief 30 km/h in te voeren op de door u genoemde wegen,
zal deze maximum snelheid ook gelden voor de bus. Op dit moment loopt de planontwikkeling voor
het herinrichten van een stukje Amazonedreef nabij winkelcentrum De Klop.
Om de opening van de bussluis mogelijk te maken gaan wij 30 km invoeren op de Amazonedreef
tussen Paranadreef en Rio Negrodreef met tijdelijke maatregelen voor de duur van een jaar. Het effect
van de opening van de bussluis wordt gedurende dat jaar gemonitord op milieu-effecten en
vekeersveiligheid. Na dat jaar wordt een definitieve beslissing genomen over de wijze waarop de
bussluis al dan niet open blijft en de inrichting van de weg.
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U adviseert vervolgens om buslijn 1 een andere route te geven. Op dit moment zijn wij bezig met een
verkenning om het buslijnennet rondom het centrumgebied Overvecht te optimaliseren. Aanleiding
hiervoor zijn de ontwikkelingen in de buurt Taagdreef e.o. en de woningbouw op de NPD strook. Uw
suggestie zullen wij meenemen in deze studie.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
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