Thanks voor je snelle reactie!
En de herhalings 50 op de weg? Zou 4x 50 op het wegdek komen toch?
Met vriendelijke groet,
,
Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 8:40
Aan:
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Hoi

,

Als het goed is wordt die morgen geplaatst.

Met vriendelijke groet,
,
Senior opzichter Verkeersaanduidingen
Gemeente Utrecht

Stadsbedrijven
BORG, Civiele techniek
Postadres Postbus 8375 ,3534 AP Utrecht
Bezoekadres Tractieweg 2 kamer
Telefoon 030-286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag,dinsdag,woensdag,vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 7:33
Aan:
Onderwerp: FW: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Hoi

,

Zie onderstaande vraag van

, komt dat gele bord nog?

Groetjes,
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Met vriendelijke groet,
,
Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
[mailto
@politie.nl]
Verzonden: zaterdag 20 oktober 2018 11:19
Aan:
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Goedemorgen
Ik kwam net over de Martin Luther Kinglaan en zag maar 2 x 50 op het wegdek en het bord 50 heeft ( nog) geen gele
achtergrond
Weet jij hoe dit zit?

Van:
[mailto
@utrecht.nl]
Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 08:57
Aan:
@politie.nl>
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
, de dag is dan eindelijk gekomen. Er is opdracht gegeven.
Maandag neemt de bordenman het op met de uitvoering. Voorlopig zullen we alleen aan de oost zijde
van de fly over de maatregelen nemen.
Dus: het bord 50 wordt met gele achtergrond en 4 keer 50 op het wegdek.
Het bord 50 wat 70 moet worden, moet nog even helemaal gecheckt worden adhv komgrenzen e.d.
maar dat speelt op meer plekken dus willen we integraal meenemen.
Mijn oprechte excuses dat het allemaal zo lang duurt, bloedirritant, maar helaas werkt dat soms hier
zo in deze logge grote organisatie 
Met vriendelijke groet,
,
Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
[mailto
@politie.nl]
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 10:17
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Aan:
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Haha duidelijk
Thanx & tot snel

Van:
[mailto
@utrecht.nl]
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 10:08
Aan:
<
@politie.nl>
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Ha
Nee ik ben opzoek naar budget binnen de organisatie. Dat gaat helaas niet zo snel.. Ik houd je op de
hoogte als ik meer weet.
Met vriendelijke groet,

Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1
Telefoon 06 –
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Van:
[mailto
@politie.nl]
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 9:47
Aan:
Onderwerp: FW: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Goedemorgen
Heb jij al enig idee wanneer dit gerealiseerd gaat worden?

Van:
Verzonden: woensdag 23 mei 2018 13:11
Aan:
'<
@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Goedemiddag

ziet er goed uit

Dat opschrift 50 op het wegdek zou ik graag nog een keer herhaald zien.
Vraag: komende vanaf de A2 gaat het “ regiem van 100 km/uur naar 70 km/uur. Over de brug naar 50. Ook daar zou
ik graag eenzelfde soort bebording en opschrift + herhaling op het wegdek zien.
Kijk!!! Zo komen we ergens!!
Greetings
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CC:
@utrecht.nl>
Onderwerp: FW: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera

We hebben ondertsaande besproken in het infra-atelier van onze afdeling. We zijn het eens dat de 50
km aanduiding meer aandacht behoeft. Zie ook foto. Wij denken dan aan meer attentie van het bord
oor bv. Geel/groene achtergrond (zie ook 50 km/uur bord op Cartesiusweg) en tevens markering
“50”aanbrengen op beide rijstroken. Dit lijkt me nog wel iets voor de Bing.
Maar er is meer mis qua max snelheidsaanduiding in deze omgeving. Wanneer je op Hooggelegen
vanuit zuidelijke richting stad in rijdt staat hier een 50 km bord terwijl je nog niet bebouwde kom in
rijdt. Wij stellen voor hier max snelheid 70 km/uur te laten gelden waardoor er een afpellend
snelheidsregime (100-70-50) ontstaat op deze route. Eens?
We laten bij ons een bebordingsplannetje hiervoor maken.

Met vriendelijke groet,
,
Senior verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Bezoekadres Stadsplateau 1
Telefoon 030-286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig ma,di,do,vr

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 15:06
Aan:
Onderwerp: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera

Met vriendelijke groet,
,
Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht

Ontwikkelorganisatie Ruimte
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1
Telefoon 030 - 286
E-mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag t/m donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van:
[mailto:
@politie.nl]
Verzonden: donderdag 21 september 2017 10:29
Aan:
Onderwerp: Drs Martin Luther Kinglaan
Jongelui,
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informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print
Van:
[mailto:
@politie.nl]
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 11:16
Aan:
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Aiiii
Ik snap het
Dat maakt inderdaad 4
Vraag: zien jouw mensen nog kans om vlak voor het hoogste punt van de fly over nog 1 x (dus linker en
rechterrijstrook ) 50 op het wegdek te spuiten zodat er een herhaling van informatie plaats vindt?
Dat was m.i. ook de bedoeling omdat we spraken over de oostzijde van de fly over en niet de afrit
Van:
[mailto
@utrecht.nl]
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 10:55
Aan:
<
@politie.nl>
Onderwerp: FW: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Zie onderstaande mail en bijlages
Met vriendelijke groet,
Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print
Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 10:43
Aan:
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Klopt ze hebben er ook 4 erop gezet zie foto’s in de bijlage.
Met vriendelijke groet,
,
Senior opzichter Verkeersaanduidingen
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
BORG, Civiele techniek
Postadres Postbus 8375 ,3534 AP Utrecht
Bezoekadres Tractieweg 2 kamer
Telefoon 030‐286
E‐mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag,dinsdag,woensdag,vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print
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Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 8:57
Aan:
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Thanks voor je snelle reactie!
En de herhalings 50 op de weg? Zou 4x 50 op het wegdek komen toch?
Met vriendelijke groet,
Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print
Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 8:40
Aan:
Onderwerp: RE: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Hoi
Als het goed is wordt die morgen geplaatst.
Met vriendelijke groet,
Senior opzichter Verkeersaanduidingen
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
BORG, Civiele techniek
Postadres Postbus 8375 ,3534 AP Utrecht
Bezoekadres Tractieweg 2 kamer 2.035
Telefoon 030‐286
E‐mail
@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl
Aanwezig maandag,dinsdag,woensdag,vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print
Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 7:33
Aan:
Onderwerp: FW: 50 komgrens Laan der VN etcetera etcetera
Hoi
Zie onderstaande vraag van
, komt dat gele bord nog?
Groetjes,
Met vriendelijke groet,
Verkeerskundig adviseur
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Internet www.utrecht.nl
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Omdat de collega’s regelmatig op snelheid staan te controleren op de M.L. Kinglaan valt het mij op dat ik vaak in de
afgelegde verklaringen van de verdachten lees : ‘ik dacht dat ik daar 70 km/uur mocht, of “ik heb geen bord gezien”
etc.etc.
Met enige regelmaat worden er ook rijbewijzen ingevorderd.
Vraag/ voorstel: zou het mogelijk zijn om voor de weggebruiker meer duidelijk te maken hoe hoog de maximum
snelheid is daar?
Ik denk aan opschrift 50 meerdere keren op het wegdek en in ieder geval de bebording duidelijker tot uiting laten
komen. ( zie bijlage)
Met Vriendelijke groet,
Verkeersspecialist / Taxizaken
DROS/TEAM INFRA./AFDELING VERKEER/CLUSTER STAD UTRECHT
Kroonstraat 25, 3511 RC Utrecht
M 06
@politie.nl
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
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Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Disclaimer ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
De informatie verzonden met dit e‐mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij
die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e‐mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e‐mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren
en het e‐mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
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