Luchtkwaliteit

‘Meest effectief en snel in te voeren
is strenger maken van de milieuzone, blijven bevorderen van OV,
ﬁets en elektrisch vervoer en
investeren in schone en innovatieve
vormen van goederendistributie.
GroenLinks wil knips zoveel
mogelijk vermijden, omdat deze
vaak tot verplaatsen van problemen
in plaats van oplossingen leiden.
Het doseren van het autoverkeer
dat vanaf de snelweg de stad in wil,
behoort ook tot de mogelijkheden.’

(VVD)

‘Realistische
maatregelen die
de leefomgeving
aantoonbaar
gezonder maken’

‘Het halen van de Europese normen
is niet voldoende voor een gezonde,
leefbare en bereikbare stad. Daarom
moeten we verdere stappen zetten
wanneer de normen in 2015 gehaald
zijn (wat overigens al een hele tour
is). De PvdA gaat er vanuit dat,
onder andere dankzij het maatregelenpakket schone lucht, de norm
gehaald gaat worden, hoe moeilijk
dat op sommige plekken ook is.’
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D66 vindt dat de gezondheid van
Utrechtse inwoners het uitgangspunt
zou moeten zijn. Wat dat betreft zou
vooral het terugdringen van roetuitstoot op plekken waar sprake is van
veel blootstelling prioriteit moeten
hebben. Bij invoering van de milieuzone personenvervoer heeft D66
gepleit voor een geograﬁsch grotere
milieuzone. Mochten de normen niet
gehaald worden, dan is uitbreiding
wat D66 betreft een optie.
‘Maatregelen voor verschoning van het wagenpark zijn
het meest effectief, zoals de
afschafﬁng van het belastingvoordeel voor auto’s tussen de 25 en 40
jaar oud. Die worden nu massaal
geëxporteerd. Met de verbeteringen
in het openbaar vervoer waar in de
regio aan wordt gewerkt dankzij de
openbare aanbesteding van het OV
kan dit de basis zijn om, via de
rijksoverheid, een goed gesprek te
voeren met Europese Commissie
over de het verbeteren van de
luchtkwaliteit.’
‘Ten eerste een bouwstop
voor nieuwe woningen op
de plekken waar de luchtkwaliteit te slecht is. Daarnaast
versnelde inzet op verschoning van
de auto’s in de stad, bijvoorbeeld
door de distributie naar winkels
collectief en schoon aan te pakken.
Door het verkeer met groene golven
over het hele traject vanuit Overvecht naar de PHL-laan 50 km per
uur te laten rijden hoeft er minder
opgetrokken en afgeremd te worden.
Dat zorgt voor minder uitstoot. De
ervaring daarmee op de Kardinaal de
Jongweg is positief.
Op een aantal plekken, zoals op de
Croeselaan zijn in het ergste geval
knips nodig, maar wij vinden dat
een laatste redmiddel.’

Volg ons ook op
www.ronduitweg.nl
en op Twitter
@Ronduitweg
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Stadsboulevard moet doorgaand
verkeer in Utrecht-West remmen

Het laatste nieuws over de
verkeersdruk en ruimtelijke
plannen met gevolgen voor het
verkeer in onze wijken kunt u
vinden op onze website. U kunt
ons ook via Twitter volgen.

Uw steun blijft nodig!

Bewonerscomité Ronduit Weg
bestaat volledig uit vrijwilligers,
die zich inzetten voor de leefbaarheid van onze wijken Oog in Al,
Halve Maan. Leidseweg en omgeving Den Hommel. Wij hebben
mensen met uiteenlopende
expertise nodig om ons werk te
kunnen blijven doen.
Dus denkt u een bijdrage te
kunnen leveren, neem dan even
contact met ons op.
Wij kunnen ook financiële ondersteuning gebruiken in verband
met de kosten die het comité
moet maken, onder meer voor de
vormgeving, drukken, onderhoud
van de website. Mogen wij op uw
financiële steun rekenen? Stort
uw bijdrage op ING 4506439
t.n.v. Stichting Bewonerscomité
Ronduit Weg.
Alle bijdragen zijn welkom!

Impressie van de Stadsboulevard in de Josephlaan

De herinrichting van de westelijke verdeelring tot
Stadsboulevard is de meest ingrijpende maatregel, die het
gemeentebestuur voorstelt om de verkeersdruk in UtrechtWest te verminderen. In het voorstel van het college van B&W
wordt de route Marnixlaan-Spinozabrug teruggebracht tot
2 x 1 rijbaan, om zo het doorgaande verkeer af te remmen.

Inloopavond

Ronduit Weg organiseert in de
week van 7 april een inloopavond
waar wij onze visie zullen
toelichten. Laat even weten
of je interesse hebt om te komen
door een mailtje te sturen naar
info@ronduitweg.nl

opmaak: www.lawine.nl

Als de Gemeente Utrecht in
2016 niet voldoet aan de
wettelijke milieunormen, zal
zij boetes opgelegd krijgen.
Welke acties zullen volgens uw
partij bij een dergelijk scenario
genomen moeten worden?

Nieuwsbrief van de stichting Ronduit Weg

Bewonerscomité RonduitWeg
heeft de afgelopen jaren voor deze
maatregel gepleit en is blij dat het
stadsbestuur en een meerderheid
in de gemeenteraad deze nu willen
doorvoeren. Ook wij vinden dat
autoverkeer in de stad moet worden
teruggedrongen en dat de ﬁets en
schoon openbaar vervoer meer
ruimte moeten krijgen.
Zowel in de binnenstad, als in de
wijken daar direct omheen, worden
steeds meer verkeersbeperkende
maatregelen genomen. Het gevolg
daarvan is dat steeds meer verkeer
naar de westelijke verdeelring wordt
verwezen. De ﬁles die we nu al in
de spits op de PHL-laan hebben
staan, zullen daardoor alleen maar
toenemen. Daarom stelt het college
van B&W voor om doorgaand
verkeer te ontmoedigen.

Wij zijn het daarmee eens. Doorgaand verkeer van noord naar zuid,
en van oost naar west moet gebruik
gaan maken van de Ring. Binnenstedelijke wegen zijn verbindingen
tussen wijken en moeten niet de rol
van de snelweg overnemen. Deze
herinrichting van de verdeelring

RonduitWeg werkt samen met andere
bewonerscomités van de Schepenbuurt en Amsterdamsestraatweg aan
een samenhangende visie en aanpak.
Later dit voorjaar krijgen de
bewonerscomités en wijkraden
de gelegenheid om hun mening te
geven over het maatregelenpakket
van het gemeentebestuur voor het
verkeer in West. Wij gaan u daar
zeker bij betrekken. Houd u daarom
onze website in de gaten!
Omdat de verkiezingen voor de deur
staan, hebben we de verschillende
partijen gevraagd wat zij gaan doen
aan de verkeersdrukte en de

De Stadsboulevard is een belangrijke
bouwsteen om de marktwerking
in het verkeer weer op orde te brengen
naar een stadsboulevard is dan
ook nodig om te komen tot de
gewenste balans tussen leefbaarheid en mobiliteit.

leefbaarheid in onze wijken als
zij het voor het zeggen krijgen.
U kunt hun standpunten lezen in
deze nieuwsbrief.
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Partijstandpunten over
verkeersdruk en leefkwaliteit
Aan de vooravond van de gemeenteraadverkiezingen vroeg Bewonerscomité RonduitWeg naar
de standpunten van de politieke partijen over het verminderen van de verkeersdruk en verbeteren
van de leefkwaliteit in Utrecht-West. GroenLinks, PvdA en D66 spreken zich duidelijk uit voor de
Stadsboulevard, CDA is tegen en wil snellere doorstroming door Oog in Al.

Verkeersdruk

De gemeente moet een leefbare omgeving maken in het centrum
en ook in omliggende woonwijken. De milieunormen zijn slechts
een aanleiding voor de discussie hierover. Dit betekent dat stadsbewoners gedwongen moeten worden om bewuster keuzes te
maken over de route die ze nemen en welk vervoersmiddel ze
kiezen. Bent u het daarmee eens?

(PVDA)

Geleidelijk naar
stadsboulevard
met 2 x 1 rijstrook

GroenLinks vindt dat de stad niet
langer moet worden aangepast aan
de auto. ‘Een aantrekkelijke stad
is een stad waar mensen graag
wandelen, ﬂaneren en ﬁetsen en de
auto niet overheerst. De binnenstad
is goed bereikbaar per OV, wandelaars en ﬁetsers. De ring eromheen
is ook primair geschikt voor OV en
ﬁets en maar in zeer beperkte mate
voor auto’s met een lokale bestemming. In de buitenring is er meer
plaats om elke vervoersvorm zijn
eigen plek te geven, waarbij
doorgaand autoverkeer over de
snelwegen gaat.’
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‘Natuurlijk is auto-mobiliteit een
onderdeel van de stad. Maar de
PvdA vindt dat we bewoners moeten
blijven aanspreken om bewuster
van de auto gebruik te maken en zo
onnodig autoverkeer voorkomen.’

D66 gelooft niet dat het ‘dwingen
om bewustere keuzes te maken’
effectief is. ‘D66 zet liever in op
het aantrekkelijker maken van
alternatieven. De groei van het
ﬁetsgebruik van de afgelopen jaren
en de afname van het autogebruik
en –bezit toont aan dat er al sprake
is van een trendbreuk. Steeds meer
Utrechters pakken de ﬁets. Laten
we beginnen om die keuze beter
te faciliteren.’

De VVD vindt ‘het belangrijk om de leefomgeving
gezonder te maken, maar
heeft een sterke afkeer van ‘autootje
pesten’ als symboolpolitiek. Verbeteringen in de bereikbaarheid van
Utrecht door aanpassingen aan het
wegennetwerk en door de opwaardering van het openbaar vervoer zullen
de komende jaren hard nodig zijn
om Utrecht aantrekkelijker en beter
bereikbaar te maken. Tegelijkertijd
moet Utrecht blijven werken aan
realistische maatregelen die de
leefomgeving aantoonbaar gezonder
maken, ook als vrijwel alle Utrechters
wonen op plekken waar de Europese
normen gehaald worden. Woningisolatie, betere c.v.-ketels en de
verdere verschoning van het wagenpark (en bussen!) dragen daar het
meeste aan bij.’
‘Fietsend Utrecht
verdient goede ﬁetsvoorzieningen. Auto’s die
de stad in komen, worden zo snel
mogelijk naar hun bestemming
geleid. Betere informatievoorziening
vergroot de bereikbaarheid van de
stad en zorgt voor minder uitstoot
herrie en overlast van auto’s.’

(CDA)

‘Geen fietsbrug en groene golf PHL-laan
voor doorstroming verkeer’

Stadsboulevard

Wat zullen uw concrete maatregelen zijn in de komende vier jaar om de verkeersoverlast aan de
westkant van de stad terug te dringen? Bent u voor of tegen het inrichten van de westelijke
verdeelring (de PHL-laan, de Cartesiusweg, de Joseph- en Marnixlaan) te versmallen tot 2x1 rijbaan?

(D66)

Gezondheid
Utrechters moet
uitgangspunt zijn

‘GroenLinks wethouder Lintmeijer
heeft concrete plannen voorgelegd
om de westelijke verdeelring als
stadsboulevard in te richten. Daar
hoort een maximum aantal van
15.000 - 20.000 verkeersbewegingen
per etmaal bij. GroenLinks zet zich
in om die plannen in het volgende
College uit te voeren. Dat kan niet
zonder verdere maatregelen, zoals
verder investeren in ﬁets en OV
en het terugdringen van doorgaand
verkeer door de bestaande stad van
en naar Leidsche Rijn.

De PvdA steunt het voorstel voor
het realiseren van de stadsboulevard
met 2x1 rijstroken, zoals dat nu in
de inspraak is ingegaan. ‘Timing is
daarbij wel van belang. Als je het te
snel doet met nog teveel autoverkeer, krijg je de situatie dat de boel
vast gaat staan, wat ook niet goed is
voor de leefbaarheid. Onder andere
daarop zullen we de plannen
beoordelen.
Verder draagt hopelijk de ﬂy-over
op het 24 Oktoberplein bij aan
vermindering van het verkeer op de
PHL-laan. Daarnaast gelden natuurlijk nog de afspraken over het
vrachtverkeer op de PHL-laan.’

D66 wil de discussie ‘niet vernauwen tot 2x1 of 2x2.’ ‘Het gaat
vooral om de inrichting van de
openbare ruimte, de breedte van
de weg en het algemene wegbeeld.
Het zou maar zo kunnen dat rondom
sommige kruispunten een 2x2
proﬁel nodig zal blijven.
De ambitie om de verkeersdruk
op de westelijke verdeelring terug
te brengen tot maximaal 15.000 20.000 verkeersbewegingen per
dag is haalbaar, mits de Noordelijke
Randweg wordt opgewaardeerd.
Het sluiten van de ring kan een
alternatief zijn voor de 30 procent
van de gebruikers van de binnenring
die zowel herkomst als bestemming
hebben buiten de stadsgrenzen.’

De VVD ‘hecht een grote
waarde aan een verbetering
van de weginrichting om
Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar
te maken. Daarbij hebben wij de
voorkeur voor de geleidelijke
herinrichting van wijkontsluitingswegen en de belangrijke stad-in- en
uitwaartse corridors tot ‘stadsboulevards’ die uitnodigen tot een rustige
doorstroming en veilig weggedrag.
Ingrepen in de verkeerscirculatie
moeten zorgvuldig beoordeeld
worden op het verminderen van
onnodig rondrijden. Naast de
kwaliteitsverbetering van ﬁetsroutes
is vooral de kwaliteitsverhoging en
de schaalsprong van het openbaar
vervoer nodig: minder ﬁjnmazige
buurtbuslijnen en het versterken
van de hoogfrequente HOVverbindingen.’

(GroenLinks)

‘De stad is voor mensen, niet voor auto’s’
‘Wij begrijpen de wens om het verkeer te beperken, maar het
beperken van de PHL-laan, en de Joseph- en Marnixlaan tot
wijkontsluitingswegen is niet realistisch. Het simpelweg
versmallen van het proﬁel leidt tot sluipverkeer door aanliggende
woonwijken en is dus geen oplossing.
Wij doen er wel alles aan om het verkeer zoveel mogelijk via de grote
invalswegen (Vleutenseweg, Graadt van Roggenweg) binnen te laten
komen en van daaruit naar bestemmingen te laten gaan. Daardoor wordt
de stadsring ontlast, zoals dat ook met omleiding van het vrachtverkeer
(redelijk) gebeurt.
Wij willen de doorstroming op deze wegen verbeteren door goede
(dynamische) bewegwijzering naar eindbestemmingen, zoals parkeergarages. Een groene golf zorgt dat het verkeer langzaam en constant rijdt
waardoor uitstoot en herrie beperkt worden.
Het CDA is tegen een ﬁetsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal omdat
die extra verkeersdruk in de wijk oplevert: van de brug zelf, maar ook
door complexe kruising bij de Everard Meijsterlaan.
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