
 

 

Overvecht, 7 december 2020 

PERSBERICHT 

Komt het goed met mobiliteit en verkeer in de wijk? 
 
Kom er over meepraten! De prijswinnaars Bureau BVA met Asfaltbreuk en het bewonersplan 
Burezina vertellen wat er gebeurt met hun prijs “30 km goed idee”. De programmamanager 
Verkeersveiligheid Martijn Dijkhof licht de invoering van 30 km zones in onze wijk toe. 
En Mobiliteitsplan 2040 voor Utrecht wordt besproken. Het verkeer in de groeiende binnenstad 
wordt autoluwer en er komt meer verkeer op onze rondweg, de Franciscusdreef en de Einsteindreef. 
Terwijl de plannen om de NRU aan te pakken en van de rotondes ondergrondse verkeerspleinen te 
maken wegens onbetaalbaarheid terzijde geschoven zijn. 
De Brailledreef wordt een stadsboulevard.  
Er komen meer woningen bij het station Overvecht en om het Centraal Station te ontlasten wordt 
Overvecht een station waar ook de intercity treinen gaan stoppen.  
En komt er een trambaan in Overvecht? 
 
Kom meepraten via ZOOM met andere bewoners en betrokkenen.  
Meld je tijdig aan per email op info@wijkplatformovervecht.nl, dan ontvang je de link naar ZOOM.  

 

Wanneer?  

Datum: dinsdag 15 december 2020; inloggen vanaf 19.45 uur  

De complete agenda vind je z.s.m. op de website: www.wijkplatformovervecht.nl  

  

Agenda  

20.00  Opening  

20.05  Presentatie visie Mobiliteitsplan 2040 door Werkgroep Verkeer van het Wijkplatform en 

bewonersplatform Overvecht  

20.10 Invoering van 30 km zones in de wijk 

20.20 Prijsvraag ’30 km goed idee’: stand van zaken 

20.30 Knelpunten voor Overvecht in het Mobiliteitsplan 2040 

20.35  Uiteen in vier breakoutrooms (auto’s, voetgangers, fietsers, openbaar vervoer) over de 

invoering van het Mobiliteitsplan 2040 

21.05 Pauze 

21.10 Terugkoppeling uit de breakoutrooms en dialoog 

21.50 Conclusies 

22.00 End meeting 

 

Voor meer informatie:  

Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht  

Telefoon: 06-154 21 983 Email: e.wegdam@wijkplatformovervecht.nl  

  

Wijkplatform Overvecht wil graag dat je meepraat, meedenkt en meedoet in de wijk. Je kunt je bij 

ons aansluiten!  

Wil je geen persbericht van wijkplatform Overvecht ontvangen? Reply dan svp deze mail met als 

vermelding als onderwerp: Afmelden persberichten wijkplatform Overvecht.   
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