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werkzaamheden Croeselaan

Ziet u dit ook als een verbetering bij De Pomp?
Op 28 april zijn de werkzaamheden aan de Croeselaan, het deel tussen de Van Zijstweg en De
Pomp, gestart. De gemeente wil de oversteek bij De Pomp graag aanpassen. Het gaat om een
voetgangersoversteek door de middenberm van de Croeselaan. Graag horen wij van bewoners of
dat volgens u ook een verbetering is.
Nu we bezig zijn met werkzaamheden aan de Croeselaan is het mogelijk om op korte termijn ook verbeteringen
aan te brengen op aansluitende stukken. Omdat de oversteek bij De Pomp een belangrijke schakel is in het
Ringpark Dichterswijk, zijn we hierover met hen in gesprek geweest. Het Ringpark kwam met ideeën en een
alternatief plan, maar die kunnen niet aansluitend op het lopende project worden uitgevoerd. Het onderstaande
voorstel van de gemeente wel, maar dit voorstel past niet in de doelen van het Ringpark en daarom werkt de
stichting niet meer mee aan de aanpassingen aan de voetgangersoversteek. Graag horen wij van u wat u van het
voorstel vindt.

Voorstel oversteek
Dit zijn de voorgestelde aanpassingen:
•		 Bushalte aan zijde Veilingstraat een klein beetje opschuiven richting station;
•		 Uitrit Veilingstraat versmallen (de Veilingstraat zelf blijft even breed);
•		 Door deze aanpassingen komt er ruimte voor een voetgangersoversteek van 3 meter breed;
•		 Aan de zijde van De Pomp wordt het trottoir aangepast, waardoor er ruimte komt voor beplanting;
•		 De autodoorsteek versmallen.

Croeselaan – oversteek bij De Pomp

Verbeteringen
Met deze aanpassingen wil de gemeente de volgende verbeteringen te bereiken:
• Een voetgangersoversteek, die voor mindervaliden goed bruikbaar is en voor fietsers die willen oversteken met
de fiets aan de hand;
• De bushalte is beter bereikbaar voor voetgangers;
• Door de autodoorsteek te versmallen komt er meer groen en steken auto’s rustiger over.
• Voor De Pomp is er beter zicht, omdat hier geen auto’s meer fout kunnen parkeren.

Reageren
Om er zeker van te zijn dat bewoners dit voorstel ook als verbetering zien, vragen wij jullie op het voorstel te
reageren. Dit kan tot en met vrijdag 28 mei. Bent u blij met het voorstel of juist niet? Laat het weten. Heeft u nog
suggesties? Vragen? E-mail naar stationsgebied@utrecht.nl. Op basis van het aantal en de inhoud van de reacties,
kijken wij verder hoe we het beste kunnen reageren.
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