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Wijkbericht  februari 2016 

Campagne fietsenstalling station Overvecht  
 
Bij het station is een tekort aan 
fietsparkeerplaatsen, dat tot het jaar 2030 verder 
oploopt. De gemeente zoekt, samen met ProRail, 
naar mogelijkheden om dit tegen te gaan.  
Eén van de maatregelen is dat de fietsenstalling 
aan de Tiberdreef (bij het station) vanaf 1 
februari 2016 elke 1e 24 uur gratis is. De 
bedoeling is om hiermee meer mensen te 
stimuleren om hun fiets binnen te zetten. Na 24 
uur betalen mensen € 0,50 per dag.  

Van 8 t/m 17 februari 2016 zijn regelmatig 
enkele servicemedewerkers op straat actief en 
wijzen zij fietsparkeerders op de stalling. Op het 
wegdek zijn verwijzingen aangebracht die de 
route markeren. 
In de - bewaakte zelfservice - fietsenstalling bij 
station Overvecht is plek voor ruim 300 fietsen. 
Tellingen wijzen uit dat er nu gemiddeld 45 
fietsen staan. De eerste dagen vanaf 8 februari 
hebben al enkele tientallen nieuwe klanten hun 
fiets in de stalling geplaatst. 
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Tekort fietsplekken terugdringen 
Naast het gratis maken van de stalling worden 
er extra fietsklemmen buiten aan de 
Overvechtzijde geplaatst. De gemeente gaat hier 
de openbare ruimte opnieuw inrichten. Daardoor 

komen er zo dicht mogelijk bij het station 
ongeveer 150 fietsplekken bij. Ook wordt de 
komende tijd verder bekeken of en welke 
uitbreidings-mogelijkheden er voor fietsplekken 
aan de Tuindorpzijde zijn. Zodra er meer bekend 
is, wordt u hierover geïnformeerd. Op 
www.utrecht.nl/fiets kunt u meer lezen over de 
fietsenstalling Overvecht. 
Zo zorgen we samen voor een aantrekkelijke, 
toegankelijke (en daardoor veiligere) entree naar 
stad en station.  

Meer informatie 
Voor meer informatie over fietsparkeren bij 
station Overvecht kunt u contact opnemen met 
Monique van Kampen (projectleider), via email 
m.van.kampen@utrecht.nl. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht 
bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, 
via telefoon 030–286 00 00 of per mail 
noordoost@utrecht.nl.  
Kijk ook op www.utrecht.nl/noordoost. 
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