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Uitnodiging inloopbijeenkomst Eykmanlaan
De gemeente gaat de Eykmanlaan opnieuw inrichten. De Eykmanlaan moet een veilige, gemakkelijk
oversteekbare en aantrekkelijke weg worden. Hierdoor ontstaat een betere verbinding tussen de
woongebieden aan beide kanten van de weg.
Op en rond de Eykmanlaan zijn meerdere

ontwikkelingen. Zo wordt winkelcentrum De

Gaard heringericht, is eind mei/begin juni de
oplevering van de eerste woningen naast het

Gerrit Rietveld College en wordt de openbare

ruimte hier opnieuw ingericht. Bij deze projecten
hebben bewoners en belanghebbenden al een

reactie kunnen geven. Nu kunt u reageren op het
eerste ontwerp van het overige (grootste) deel

van de Eykmanlaan: het noordelijke en zuidelijke
deel. Natuurlijk zorgen we dat de diverse
projecten goed op elkaar aansluiten.

Uw ideeën en meningen in het ontwerp

Eind 2016 kon u op een digitale plattegrond
aangeven waar het oversteken van de

Eykmanlaan beter kan. De 320 ideeën en

meningen hebben we waar mogelijk verwerkt in
het eerste ontwerp. Op

www.utrecht.nl/eykmanlaan leest u een
samenvatting van de ideeën en meningen én

kunt u het eerste ontwerp zien. We nodigen u uit
om op 13 juni 2017 dit ontwerp van de

Eykmanlaan te bekijken. Ook kunt u dan
reageren of vragen stellen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Er komt een brede groene middenberm
met meer ruimte voor langzaam verkeer
dat wil oversteken.

Over de hele lengte aan de westkant
(kant van het Gerrit Rietveld College)
komt een tweerichtingenfietspad.

Hierdoor hoeven fietsers minder vaak of
niet over te steken.

Een aantal oversteekplaatsen voor
langzaam verkeer wordt samengevoegd.
De rijbanen krijgen nieuw asfalt.
De bus gaat op de rijbaan rijden in
plaats van op de deels aparte
busstroken.

De opstelstroken voor afslaand
autoverkeer op de Eykmanlaan vervallen.
Door deze aanpassingen ontstaat er meer ruimte
voor langzaam verkeer dat wil oversteken én
meer ruimte voor groenvoorzieningen.
Reageren kan tot 10 juli 2017
Van 29 mei tot 10 juli 2017 kunt u reageren op
het ontwerp en de uitgangspunten van het
noordelijke en zuidelijke deel van de

Inloopbijeenkomst 13 juni 2017

Eykmanlaan. Het ontwerp vindt u op

Hoe laat: inloop tussen 19.30 uur en 21.00 uur

sturen naar eykmanlaan@utrecht.nl of per post

Waar: Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65, Utrecht

www.utrecht.nl/eykmanlaan. U kunt uw reactie
naar: Gemeente Utrecht, postbus 16200, 3500
CE Utrecht (t.a.v. Fleur Brederode).

Verspreidingsgebied:
Bewoners, bedrijven en instellingen Tuindorp en Tuindorp-Oost

Hier een impressie van het eerste ontwerp van de Eykmanlaan, met het tweerichtingenfietspad en meer groen.

Collegebesluit

Uw reacties worden waar mogelijk verwerkt in
het ontwerp. Naar verwachting neemt het college
van B&W na de zomervakantie een besluit over

het zgn. Integraal Programma van Eisen en het
Functioneel Ontwerp. Over dit besluit wordt u
geïnformeerd.

Meedenken over de groenvoorzieningen?

Zodra we het ontwerp van de Eykmanlaan verder
uitwerken, betrekken we u ook bij de inrichting

van het groen. Heeft u hier ideeën over en wilt u
meedenken? Laat het ons weten bij de inloopavond of mail naar eykmanlaan@utrecht.nl.

Na vaststelling van het Integraal Programma van
Eisen nemen we dan contact met u op
(september/oktober 2017).
Meer informatie en contact
Heeft u vragen over dit wijkbericht dan kunt u
contact opnemen via eykmanlaan@utrecht.nl.

Vragen over het middendeel van de Eykmanlaan

(bij winkelcentrum De Gaard) kunt u mailen naar:
t.toonen@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,
F.C. Donderstraat, telefoon 030 – 286 00 00.
Kijk voor meer informatie op

www.utrecht.nl/noordoost.nl

Verspreidingsgebied:
Bewoners, bedrijven en instellingen Tuindorp en Tuindorp-Oost

Herontwikkeling De Gaard
Het deel van de Eykmanlaan bij De Gaard is
onderdeel van de herontwikkeling van het
winkelcentrum. Uw reacties op de digitale
enquête Eykmanlaan zijn waar mogelijk
verwerkt in het ontwerp van dit middenstuk
van de Eykmanlaan bij De Gaard. Mede op
verzoek van de klankbordgroep (BLVCContactgroep) gaat de Eykmanlaan hier in
een meer vloeiende lijn lopen. Het blijft een
mooie laan met bomen en ander groen, waar
voetgangers en fietsers veiliger kunnen
oversteken. Verder wordt de inrichting van
het parkeerterrein verbeterd, net als de inrit
aan de Lamerislaan en aan de Kapteynlaan.
Woningbouw bij Gerrit Rietveld College
Bij de nieuwe woningen ter hoogte van het
Gerrit Rietveld College wordt als onderdeel
van dit plan al dit jaar een
tweerichtingenfietspad aangelegd.

