
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aan:  Raadsleden Gemeente Utrecht 

Cc:  Bulent Işik, gemeenteraadslid 

Kees Geldof, wethouder openbare ruimte en groen 

Karin Diederen, Gemeente Utrecht 

 Herman Baartman, Gemeente Utrecht 

 Gerard Zwier, Centrum management Shoppingcenter Overvecht 

 

Datum: 29 september 2014 

 

Aanvulling op Raadsinformatieavond over Winkelcentrum Overvecht 

 

Op 23 september 2014 hebben wij in onze reactie tijdens de Raadsinformatieavond de 

volgende punten aan de orde gebracht: 

1. Tevredenheid met het nieuwe proces en de voortgang tot nu toe. 

2. Verzoek om aandacht te hebben voor de realisatie van een fietspad naast het 

voetpad op het parkeerterrein aan de kant van de HEMA. 

  
Naar aanleiding van de reactie vanuit de ambtelijke ondersteuning over de tijd die nodig 

is voor de realisatie van een fietspad, menen wij aanvullend nog een toelichting te 

moeten geven. 

 

Vanuit de meedenkgroep verkeer en openbare ruimte en tijdens de presentatie op 11 

september jl. hebben wij het beeld gekregen dat de volgende fase snel gerealiseerd kan 

worden. Het is niet noodzakelijk om een eindbeeld te hebben van het gehele gebied om 

toch al stapsgewijs verbeteringen aan te brengen. Wel wordt gekeken of er nog 

belanghebbende partijen ontwikkelingen voor ogen hebben, die van invloed zijn op de 

inrichting van de openbare ruimte. Door de reactie vanuit de ambtelijke ondersteuning 

ontstond tijdens de Raadsinformatieavond een ander beeld. Het lijkt er op dat de 

uitvoering van een volgende fase langer kan gaan duren.   

 

De realisatie van een fietspad was in de eerste stap niet mogelijk vanwege budget en tijd 

(zou Europese besteding vereisen). De realisatie van een fietspad is niet erg ingewikkeld 

en dat kan en moet meegenomen worden in de volgende stap. Ongeacht hoe de rest van 

het parkeerterrein eruit komt te zien, het fietspad zal geen desinvestering zijn. In onze 

optiek kan het zelfs losstaan van de herinrichting van autoparkeren en autoroutering. Het 

zal wel van invloed zijn op het aantal parkeerplaatsen, maar omdat in de eerste stap 

netto meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd, kan dit in onze optiek geen 

belemmering zijn voor de realisatie van het fietspad. Wij willen er dus nogmaals op 

aandringen het fietspad volgend jaar al te realiseren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annette van den Bosch     Jasper Fastl 

Voorzitter Werkgroep verkeer    Voorzitter Wijkraad Overvecht 
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