




Van welke bestuurlijke
aangelegenheid wilt u
documenten ontvangen?
Beschrijf hieronder in het
kort uw verzoek. Is deze
ruimte niet groot genoeg
om uw verzoek toe te
lichten? Voeg dan nog een
document toe waarin u het
verzoek nader beschrijft.
Stuur dit dan mee. Dit
kunt u doen in het scherm
‘Bijlagen toevoegen’.

Graag ontvang ik alle documenten en (interne)
communicatie aangaande de alternatieve fietsroutes
door en langs de woonwijk Rijnsweerd welke onderzocht
worden om de kruising bij de Platolaan te ontlasten.
Specifieke maar niet uitgezonderd tot: 1. Welke
alternatieve routes zijn overwogen door of langs
Rijnsweerd? 2. Overweegt de gemeente bomen te kappen
om een nieuwe fietsroute aan te leggen? 3. Zijn de
effecten op de gehele herenroute in kaart gebracht en
is mogelijk toenemende drukte meegenomen indien
slecht alleen de aanpassingen worden doorgevoerd mbt
oversteek bij de Platolaan?weg tot de Wetenschap? 4.
Is er overwogen om het bestaande eenrichtingsfietspad
parallel aan de weg tot de wetenschap aan te passen door
deze te verbreden en tweerichtingsverkeer mogelijk te
maken zodat minder fietser de trambaan hoeven over te
steken? 5 Indien bovenstaande is overwogen dan ontvang
ik graag de onderbouwing waarom hier wel of niet voor
is gekozen? 6. Is er rekening gehouden met toenemend
reistijd van de tram indien er meer oversteekplaatsen voor
fietsers worden aangelegd? 7. Neemt de gemeente de
aanstaande plannen mbt A27 en herinrichting Rijnsweerd
Noord mee en wordt er onderzocht of bijvoorbeeld door
herinrichting knooppunt Rijnsweerd alternatieve fietsroutes
aangelegd kunnen worden? 8. Is er onderzoek gedaan
naar tunnels/bruggen om fietsers veiliger naar de Uithof te
laten fietsen daar waar de tram aangelegd is?

Ik ga akkoord dat de
documenten per e-mail
verzonden worden.

ja

Heeft u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met een ambtenaar van de
gemeente Utrecht?

Nee

Geeft u toestemming om
uw persoonsgegevens
openbaar te maken?

Nee
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Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen

Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Ja
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