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Geachte leden van de raad, 

Tijdens de raadscommissie Stad en Ruimte van 15 november 2018 is bij de behandeling van het 

agendapunt ‘Bereikbaarheid en betaald parkeren Vleuterweide’ toegezegd uw vragen te beantwoorden. 

Deze vragen worden in onderstaande brief behandeld. Eerst vinden wij het van belang om u het proces 

en de gemaakte keuzes toe te lichten. 

 

Gesprekken met ondernemers Vleuterweide 

Met de ondernemers van Vleuterweide heeft de gemeente de afgelopen jaren meerdere gesprekken 

gevoerd. Belangrijke onderwerpen in deze gesprekken waren het teruglopen van het aantal klanten,  

parkeren en de bereikbaarheid van het winkelcentrum Vleuterweide. Deze terugloop was niet geheel 

onverwacht nu ook andere winkelcentra, zoals winkelcentrum Terwijde en Leidsche Rijn Centrum zijn 

opgeleverd. Het is van belang voor bewoners en ondernemers dat Vleuterweide een vitaal 

winkelcentrum heeft. We zijn continu in gesprek met de ondernemers, niet alleen over knelpunten 

maar ook over mogelijke verbeteringen: 

 Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn een aantal ingrepen aan de infrastructuur rond de 

busbaan uitgevoerd, zo is de:  

o de ontsluiting van P4 (Burchtpromenade) op de Landschapsbaan gerealiseerd;  

o en voor de verkeersveiligheid is de oversteek bij de Utrechtse Heuvelrug over de 

busbaan weggehaald.  

 Recent hebben de ondernemers de gemeente een petitie aangeboden, omdat zij zich zorgen 

maken over de bereikbaarheid van het winkelcentrum vanaf de noordzijde. Wij begrijpen dat 

iedereen moet wennen aan de veranderingen. Voor de gemeente staat voorop dat het gebied 

veilig is voor alle verkeersdeelnemers.  

 Voor het winkelend publiek heeft ASR de toegankelijkheid van de parkeergarage P2 aan de 

Voor de Burchten verbeterd. Door het plaatsen van een nieuwe roltrap en de aanpassing van 

het trappenhuis en de lift aan de zijde van de Lidl.  

 Ook de verblijfsruimte buiten krijgt een kwaliteitsimpuls. Zo wordt bij het waterfront de 

kademuur en steiger verlengd, worden er trappen toegevoegd en zitplekken aan het water 

gecreëerd. Dit wordt in 2019 uitgevoerd. 
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 In het gebied komt ook meer groen, zowel in het centrum als rond de waterplas, zodat het 

winkelcentrum aantrekkelijker wordt om te verblijven. De gemeente pakt dit samen op met 

ASR. Het komend jaar wordt hier aan gewerkt. 

 

Parkeren voor bewoners 

Voor bewoners is er in de omgeving van de Burchten voldoende parkeergelegenheid. Zo is voor de 

appartementen boven het winkelcentrum ruimte gereserveerd in de parkeergarage P2. Hier kunnen 

bewoners een parkeerplaats huren. Als bewoners gratis willen parkeren kunnen zij iets verderop 

gebruik maken van de Burchtpromenade P4  of P5 aan de Utrechtse Heuvelrug. Voor mindervaliden 

zoeken wij indien nodig op de parkeerplaats P1 aan de Zuiderburcht een oplossing. In bijlage 1 vindt u 

een overzichtskaart parkeren Vleuterweide. 

 

Voor de bouw van nieuwe woningen aan de Zuiderburcht is in de plannen rekening gehouden met 

voldoende nieuw aan te leggen parkeerplaatsen.  Deze liggen achter de woning en ook in de openbare 

ruimte worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Bij de oplevering van de woningen zijn deze 

beschikbaar. 

Parkeren Zuiderburcht P1 

De ondernemers van Vleuterweide hebben telkens hun grote zorgen geuit over de parkeersituatie. 

Bezoekers kunnen al geruime tijd moeilijker een parkeerplek vinden op loopafstand van de trekkers 

van het winkelcentrum (Albert Heijn/Lidl en de verswinkels). Met name nadat het tijdelijke extra 

parkeerterrein ten zuiden van de Zuiderburcht is opgeheven, waar nu woningen zijn gebouwd. Dit 

parkeerterrein werd goed gebruikt door de bezoekers van het zuidelijk deel van het winkelcentrum 

Vleuterweide. De ondernemers hebben samen met ASR bezwaar gemaakt tegen de 

woningbouwplannen. De bezwaren gingen over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor 

winkelend publiek en niet over de bouwplannen zelf. Vanwege deze zorgen heeft ASR de gemeente in 

de brief van 14 juli 2017 gevraagd maatregelen te nemen voor het parkeren. Het is gebruikelijk dat de 

gemeente een belangenafweging maakt op het moment dat een dergelijk verzoek is ingediend.  Daarbij 

zijn de volgende punten meegenomen: 

 In de oorspronkelijke stedenbouwkundige plannen van Centrum Vleuterweide is de locatie 

bedoeld voor een toekomstige uitbreiding van het winkelcentrum. 

 Er zou een gebouw met woningen, voorzieningen en parkeerplekken komen. Ook de huidige 

parkeerplekken zouden in dit gebouw komen.  

 Door de gefaseerde bouw van het winkelcentrum Vleuterweide is de locatie ingericht als 

parkeerterrein voor winkelend publiek.  

 Het parkeerterrein is aangelegd voor winkelend publiek en nooit bedoeld geweest voor 

bewonersparkeren, zonder dat dit specifiek buiten is aangegeven. Dit is ook niet gebruikelijk 

om te doen. 

 In het Centrum Vleuterweide zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Niet alle plekken 

worden even goed benut. Een parkeersysteem met slagboom op parkeerterrein P1 is een 

prikkel om parkeerders beter te verdelen over de parkeergelegenheden.     

 Voor alle nieuwe woningen aan de Zuiderburcht wordt een parkeerplaats op eigen terrein en/of 

worden extra parkeerplekken in de openbare ruimte aangelegd die beschikbaar zijn op het 

moment dat de woningen worden opgeleverd. Hiermee wordt voldaan aan de parkeernormen. 

 Ondernemers en bewoners vroegen om een blauwe zone. Hier kiezen we als gemeente niet 

voor. De Nota Stallen en Parkeren (2013) geeft hierover aan: “We handhaven ons beleid dat we 

niet kiezen voor een blauwe zone als reguleringsmiddel zolang de kosten wel en opbrengsten 

niet voor rekening komen van de gemeente”.  
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 Ook de invoering van betaald parkeren was geen optie, omdat hiervoor draagvlak nodig is en 

we dit in Utrecht in principe alleen invoeren in een gebied aansluitend aan een gebied waar al 

betaald parkeren is. 

 Met een parkeersysteem is het parkeren in Centrum Vleuterweide beter te reguleren. De 

insteek van het systeem is niet dat er geld mee moet worden verdiend. Daarvoor zal het 

systeem ook onvoldoende opbrengen.  

Gezien deze afwegingen is de verhuur van het terrein met invoering van een parkeersysteem volgens 

ons de beste manier om het parkeren in dit gebied beter te reguleren.  

In februari van dit jaar is door het college ingestemd met verhuur van parkeerterrein Zuiderburcht P1, 

zodat ASR op parkeerterrein P1 en in de parkeergarage P2 een parkeersysteem kan invoeren. Het 

huurcontract is in april 2018 getekend. Wij verwachten dat met de invoering van dit systeem 

parkeerterrein P1 tijdens winkeltijden volledig beschikbaar is, waardoor er voldoende parkeerplekken 

zijn voor het winkelend publiek/bezoekers. Zoekverkeer en uitwijkgedrag in de omgeving wordt 

hierdoor voorkomen. In principe zal er niemand hoeven betalen voor het parkeren op parkeerterrein 

P1, omdat men bij bezoeken langer dan 3 uur zal kiezen voor een andere beschikbare parkeerplek. 

Vanaf 14 december is gestart met het testen van het systeem, bezoekers trekken wel een kaartje, maar 

kunnen zonder kaartje uitrijden. Vanaf 1 februari 2019 is de eerste 3 uur parkeren gratis, daarna € 

1,50 per uur. In de avond en ’s nachts (tussen 19.00–08.00 uur) kan er gratis worden geparkeerd op 

parkeerterrein P1.  

Rond het winkelcentrum Vleuterweide komen er in het voorjaar 2019 informatieborden over de 

beschikbare plekken. Deze informatieborden voorkomen zoekverkeer en uitwijkgedrag. Bezoekers 

kunnen zo direct naar een beschikbare plek rijden. Met de maatregelen hebben we de zorgen van de 

ondernemers van winkelcentrum Vleuterweide willen wegnemen. Wij houden een vinger aan de pols 

over hoe het parkeren in het winkelcentrum verloopt. 

Achtergrond van de afspraken met ondernemers en ASR  

Ondernemers van winkelcentrum Vleuterweide maakten zich al lange tijd zorgen over de parkeerdruk 

voor bezoekers. Daarom hebben de ondernemers samen met ASR zich juridisch verzet tegen 

verschillende woningbouwplannen in de directe omgeving. Deze plannen voorzagen volgens de 

ondernemers niet in voldoende parkeergelegenheid. De Raad van State heeft de gemeente in haar 

tussenuitspraak opdracht gegeven het aantal parkeerplaatsen bij het plan beter te onderbouwen. 

Kernpunt hierbij was de onderbouwing van de mogelijkheden voor het hebben van een bedrijf of 

beroep aan huis, danwel een bed&breakfast. Uit ons parkeerbeleid bleek niet duidelijk of dit in de 

normen verwerkt was. Voor de ontwikkelingen aan de Zuidzijde (blok 3, 4 en 5) worden er op grond 

van de parkeernorm voldoende plekken aangelegd. Voor de ontwikkeling aan de Noord/Westzijde (blok 

8) geldt hetzelfde, deze woningen aan het water hebben voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Voor de ontwikkeling van 30 appartementen Westpoint (Blok 9) heeft de gemeente een extern bureau 

(DUFEC) begin 2018 opdracht gegeven voor een parkeeronderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat rond 

het plangebied voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn voor het goed functioneren van het 

winkelcentrum Vleuterweide. Ook zijn er na de bouw van de nieuwe woningen aan de Noord/Westzijde 

voldoende parkeerplaatsen in het gebied aanwezig. 

In juli 2017 heeft de gemeente in een brief over de oplossingen voor regulering van de parkeersituatie, 

namelijk het verhuren van parkeerterrein P1, aan ASR gevraagd ‘of deze maatregel de zorgen over de 

parkeercapaciteit voldoende wegneemt en daarmee ook het bezwaar tegen de voorgenomen 

bouwplannen’. Wij begrijpen dat hier mogelijk het beeld is ontstaan dat het een aan het ander 

gekoppeld is, maar nemen daar nadrukkelijk afstand van: Er is nimmer sprake geweest van het onder 
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druk zetten van de gemeente door ASR. De bezwaren zijn ingetrokken omdat er een oplossing is voor 

de parkeerproblematiek. De afweging om te komen tot verhuur van het parkeerterrein is een separaat 

traject geweest ten opzicht van behandeling van de beroepen. In de huurovereenkomst is ook geen 

voorwaarde opgenomen over het intrekken van de beroepen. Met de mogelijkheid om het parkeren te 

kunnen reguleren verviel logischerwijs het bezwaar tegen de komst van de woningen aan de 

Zuiderburcht. Vlak voor indiening van de verweerschriften bij de Raad van State hebben de 

ondernemers en ASR de lopende beroepen ingetrokken. Daarmee werd de procedure automatisch 

beëindigd.  

Communicatie 

Wat niet goed is gegaan in dit dossier is de communicatie. Achteraf gezien hadden we de bewoners van 

Centrum Vleuterweide en de leden van de gemeenteraad eerder over de huurovereenkomst en het 

parkeersysteem moeten informeren, omdat het hier gaat om bijzonder gebruik van de openbare 

ruimte. Bewoners hadden dan de mogelijkheid gehad eerder hun bezwaren aan te geven. Wel was 

afgesproken om voorafgaand aan de invoering van het parkeersysteem een wijkbericht te verzenden. 

Helaas was voor die tijd al onrust ontstaan, doordat de apparatuur reeds werd geplaatst. Dit proces is 

dus niet goed verlopen. De invoering van het parkeersysteem is daarom uitgesteld naar 1 februari 

2019 om meer tijd te geven voor het wennen aan het systeem. 

 

Beantwoording vragen 

1. Hoe zit het met de camera’s in de openbare ruimte? 

Plaatsen van camera’s in de openbare ruimte door ASR is toegestaan, omdat deze camera’s de 

volgende doelen hebben: 

 De camera’s in de glazen huisjes bij de betaalautomaten, worden ingeschakeld voor:   

o De beveiliging van de betaalautomaten. Denk hierbij aan bescherming tegen 

vandalisme, skimming.  

o Het op afstand kunnen ondersteunen van betalende P1-bezoekers bij vragen en 

complicaties.  

 De camera’s bij de op- en afrit van parkeerterrein P1 worden ingeschakeld voor:  

o Inschatten van (verkeers)situaties op afstand en oplossen van problemen (denk 

bijvoorbeeld aan storingen aan de slagbomen); en  

o Bescherming van de apparatuur van ASR (zoals het kunnen achterhalen hoe schade aan 

de slagbomen en/of de intercompaal is ontstaan).  

 De kentekenherkenningscamera’s worden voor de volgende doeleinden gebruikt:  

o Nagaan van in- en uitrijtijden in verband met gratis parkeren; en 

o Bieden van gebruiksgemak aan gebruikers, bijvoorbeeld het uitrijden na betaling 

zonder het hoeven invoeren van een kaartje of het bepalen van de parkeertijn zoals bij 

verlies van het parkeerkaartje uitsluitend de daadwerkelijk geparkeerde tijd hoeft te 

worden afgerekend.  

In juli 2018 heeft de gemeente ASR geinformeerd over het plaatsen van camera’s in de openbare 

ruimte.  Camera’s van ondernemers mogen in het algemeen geen openbare ruimte filmen. Filmt een 

camera toch de openbare ruimte, dan moet de ondernemer de camera melden bij de 

gemeente, eigenaar van de openbare ruimte. Deze meldplicht is opgenomen in artikel 8 van de 

Privacyverordening. Zie ook: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/privacy/cameras/ 

ASR heeft aangegeven dat de camera’s tot 14 december waren uitgeschakeld. Daarna is gestart met het 

testen van het nieuwe parkeersysteem waarbij ook de camera’s zijn ingeschakeld. Vanaf dat moment 

gelden de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/privacy/cameras/
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2. Hoe zit het juridisch met de onttrekking openbare buitenruimte? 

Een terrein moet worden onttrokken aan de openbare ruimte wanneer het eerst wel openbaar 

toegankelijk was en nu niet meer. In dit geval wordt het terrein niet onttrokken aan de openbare 

ruimte, want plaatsing van een slagboom of het moeten betalen voor gebruik betekent in juridische zin 

niet dat een terrein niet meer openbaar is. Het terrein behoudt gewoon zijn functie voor het openbare 

verkeer. Met ASR is afgesproken dat het terrein volledig openbaar toegankelijk blijft voor iedereen. De 

regels van de Wegenverkeerswet zijn van toepassing (denk hierbij aan ‘verkeer van rechts heeft 

voorrang’, ‘parkeren uitsluitend toegestaan in parkeervakken’) en ASR moet onder andere 

vergunningen aanvragen voor het plaatsen van slagbomen. 

In de commissiebehandeling werd gerefereerd aan andere zaken, maar deze zaken zijn niet 

vergelijkbaar omdat in Breda (2013, Raad van State) zonder toestemming of vergunning van het college 

een parkeerterrein was afgesloten en exclusief gemaakt voor eigen parkeerders. 

In Amsterdam (2000, Hoge Raad) werd het terrein verhuurd met een expliciete verplichting om het af 

te zetten met hekken, zodat niet iedereen meer gebruik kon maken van het terrein. 

3. Hoe zit het met de sluiting ’s nachts? 

Parkeerterrein P1 wordt niet afgesloten, dit geldt wel voor parkeergarage P2. Deze is nu ’s nachts ook 

altijd al dicht. Het bord dat door de PVV fractie getoond is in de raadscommissie is een bord dat per 

abuis in de vergunningsaanvraag op de verkeerde plek is opgenomen. Het betreft hier namelijk een 

bord voor de parkeergarage P2 en niet voor het parkeerterrein P1. Parkeerterrein P1 blijft dag en nacht 

toegankelijk en wordt niet afgesloten. Uiteraard zien wij toe op plaatsing van de juiste borden. ASR is 

verzocht de vergunningsaanvraag hierop aan te passen. 

4. Welk maatwerk wordt er getroffen voor gehandicaptenparkeren? 

Bewoners die een maatwerkoplossing nodig hebben voor het parkeren kunnen deze aanvragen bij de 

gemeente. Na een positieve beoordeling zal ASR meewerken aan een maatwerk oplossing. 

5. Kan het contract per direct worden opgezegd als de bouwclaim wordt geeffectueerd? Hoe zit het met 

eventuele clausules in het contract (“ieder contract is opzegbaar”)? 

Op de plek van het parkeerterrein Zuiderburcht P1 hebben de ontwikkelaars MRP en Multi tot 1 januari 

2021 nog een bouwclaim. Daarom is de huurovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan. Hierin is 

opgenomen dat gedurende de huurperiode partijen de overeenkomst niet tussentijds kunnen 

beëindigen. De bepaalde tijd is zodanig gekozen dat als de ontwikkelaars willen bouwen zij dit kunnen 

doen. In dit geval gaat het om een claim waarbij de partijen eerst moeten aantonen dat er vraag is naar 

detailhandel in het gebied. De bouwclaim moet worden beschouwd als ontwikkelclaim die tot een 

bepaalde periode geldig is. Op een kortere termijn bouwen op grond van deze claim is niet waarschijn-

lijk, omdat voorafgaand aan de bouw ook rekening moet worden gehouden met ontwikkeltijd voor het 

bouwplan. Ontwikkeling van een dergelijk complex bouwplan duurt gemiddeld 2 á 3 jaar. 

 

Zou de gemeente de overeenkomst tussentijds willen beëindigen, dan kan dit alleen in onderling 

overleg, waarbij ASR de door haar te lijden schade kan claimen bij de gemeente. Dit betreft onder 

andere de investeringen die ASR al heeft gedaan in parkeerapparatuur. 

6. Hoe zit het met de verdere afspraken over onderhoud? Wat houden deze precies in? 

De gemeente verzorgt het groot onderhoud en de huurder verzorgt het dagelijks onderhoud. Groot 

onderhoud betreft bijvoorbeeld onderhoud aan bestrating en riolering en dagelijks onderhoud zijn 

onder andere kleine reparaties, het schoonhouden (vegen) van het terrein en het ontdoen van sneeuw 

en ijs in de winterperiode. 
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7. Wat zijn de afwegingen geweest om het terrein te verhuren en niet als gemeente betaald parkeren in 

te voeren? Welke opties zijn onderzocht? En hoe? 

Hierbij zetten wij de afwegingen op een rij die hebben geleid tot de verhuur van het terrein: 

 De ondernemers hebben meerdere malen hun zorgen over de parkeersituatie geuit;  

 Het terrein is altijd bedoeld geweest voor een toekomstige uitbreiding;  

 Het parkeerterrein is aangelegd voor het winkelend publiek; 

 Het terrein is niet bedoeld voor bewonersparkeren, maar wordt wel zo gebruikt;  

 Er wordt voldaan aan de parkeernormen; 

 Niet alle plekken in het Centrum Vleuterweide worden even goed benut. Met een 

parkeersysteem is het parkeren in Centrum Vleuterweide beter te reguleren. 

 Invoering van een blauwe zone past niet in het beleid van gemeente Utrecht;  

 De invoering van betaald parkeren in buurt Centrum Vleuterweide of delen van de wijk 

Vleuten-De Meern was geen optie, omdat hiervoor draagvlak nodig is en de gemeente dit in 

principe alleen aansluitend aan betaald parkerengebied invoert.  

o Vleuterweide valt in C1 gebied, waarin op grond van beleid geen betaald parkeren 

wordt ingevoerd. De parkeerbelastingverordening bevat ook geen tarief voor C1 

gebieden.  

o Omdat het hier om een zeer klein gebied gaat, op grote afstand van andere rayons van 

het betaald parkeergebied, worden de handhavingskosten erg hoog. In de wijk 

Vleuten-De Meern is geen betaald parkeergebied. Daar komt bij dat er pas wordt 

betaald voor het parkeren langer dan 3 uur en er nauwlijks opbrengsten zullen zijn.   

o Betaald parkeren met daarbij gratis parkeren gedurende 3 uur is in feite een blauwe 

zone met parkeerbelasting. 

Er is dus gezocht naar een werkend alternatief en dat is gevonden in het beschreven 

parkeerreguleringssysteem op P1. Tenslotte gaat het in dit geval om het sturen op het gewenste 

gebruik van de parkeerplaatsen. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 

  



Burgemeester en Wethouders 

 

Datum 20 december 2018 

Ons kenmerk 5847234 

Bijlage 1: overzichtskaart parkeren Vleuterweide 

 

 

 

 



Evaluatie veiligheid busbaan Vleuterweide

> Veiligheid

Overzicht voorgestelde maatregelen, gericht op:

> Doorstroming

Landschapsbaan

E
u
ro

p
a
w

e
g

Kruispunt Moersbergen - Zuiderburcht, inrit P1

Kruising Noorderburcht - Voor de Burchten, 

expeditiestraat, keerlus

Afsluiting inrit P4, Amadeus Lyceum, "etspad,

toegangsweg ABRONA

Burchtpromenade

Kruising Stroomrugbaan - Utrechtse Heuvelrug

Rotonde Rivierkom - 

Landschapsbaan

Kruising Landschapsbaan - Veldhuizerweg

Kruising Moersbergen - Landschapsbaan Kruising Moersbergen - Landschapsbaan

Knelpunt:

• Voorrangssituatie op kruising van Zuiderburcht en 

in-/uitrit Buiten de Burchten zorgt voor moeilijke 

doorstroming bij drukte. 

• Verkeer richting Buiten de Burchten in krappe bocht 

opgehouden door uitrijdend verkeer. Verkeer vanaf 

Buiten de Burchten verleent voorrang aan verkeer 

vanaf de Zuiderburcht, en verkeer van en naar Zuider-

burcht moet voorrang verlenen aan fietsers. Dit leidt bij 

drukte tot wachtrijen tot op de busbaan. 

• Automobilisten die Buiten de Burchten inrijden verlenen niet 

altijd voorrang aan fietsers. 

• Zicht op tegenliggers wordt belemmerd door groen rondom P1.

Voorstel: 

• Voorrangssituatie inrit Zuiderburcht / Buiten de Burchten aanpassen, en 

verkeer vanuit Zuiderburcht voorrang laten verlenen aan in- en uitgaand 

verkeer van Buiten de Burchten om opstoppingen te verminderen. Ook 

aansluiting P1 en ontsluitingsweg woonblok 3/4 voorrang laten verlenen 

aan Zuiderburcht.

• Groen rondom P1 snoeien om het zicht op tegemoetkomend verkeer te 

verbeteren. 

• Voorrangssituatie voor fietsers voor automobilisten verduidelijken door 

middel van een voorrangsbord. Fietspad en fietsstraat t.p.v. aansluiting 

lusweg  op Voor de Burchten in één consistente kleur uitvoeren. 

Knelpunten:

• Rijrichting voor uitgaand expeditieverkeer 

(links of rechts de busbaan op) is 

onduidelijk

• Zicht op fietsers en voetgangers voor 

uitgaand expeditieverkeer matig door 

kolommen

• Expeditieverkeer blokkeert bij 

oprijden fiets- en voetgangersverkeer

• Waarschuwingslichten bij oversteek zijn 

niet allen goed zichtbaar

• Keerlus voor autoverkeer is krap, auto’s 

moeten meermaals “steken” om te keren

Voorstel:

• In nieuwe situatie met afsluiting doorsteek naar Utrechtse 

Heuvelrug verplichte rijrichting expeditieverkeer aangeven 

en zichtbaarheid waarschuwingslichten borgen.

• Bij inrijden Noorderburcht beter aangeven dat sprake is 

van doodlopende weg en keermogelijkheid.

Knelpunten:

• Bandensporen suggereren dat de dichtgestrate auto-oversteek tussen P4 

en P5 nog steeds wordt gebruikt. 

• Vanaf de Burchtpromenade wordt nog steeds een oversteek over de 

busbaan gesuggereerd. 

• Verkeer vanaf de Utrechtse Heuvelrug gebruikt het fietspad om over te 

steken naar P4. Ook taxiverkeer met bestemming ABRONA gebruikt deze 

oversteek. 

• Verkeer voor ABRONA maakt op Voor de Burchten gebruik van het 

fietspad. Dit leidt tot verwarring bij fietsers. 

Voorstel: 

• Om overstekend autoverkeer tegen te gaan kan een obstakel 

worden geplaatst op het fietspad. Dit mag niet ten koste gaan 

van de fietsveiligheid. 

• Hekwerk tussen busbaan en Voor de Burchten doortrekken om 

verkeer over afgesloten oversteek tegen te gaan. 

• Oude voorrangsborden, die een oversteek suggereren, moeten 

worden weggehaald.

• Uitvoeren uitritconstructie conform V.O.

Knelpunten:

• Snelheidsontwikkeling op 

Burchtpromenade

Voorstel:

• Verhoogd kruispuntvlak 

conform V.O. of drempel 

op/bij kruispunt met 

Siergrassenpad en Burchtwal  

Knelpunten:

• Snelheidsontwikkeling op 

Burchtpromenade

Voorstel:

• Verhoogd kruispuntvlak 

conform V.O. of drempel 

op/bij kruispunt met 

Siergrassenpad en Burchtwal 

Knelpunten:

• Lange wachtrijen, 

niet-bereikbare opstelstro-

ken, overstaan van richtin-

gen en een onlogische 

verkeersafwikkeling

Voorstel: 

• Afstemmen groentijden op 

verkeersaanbod, bereikbaar-

heid opstelstroken garanderen, 

aanpassen ontruimingstrijden, 

alternatieve realisaties toestaan

Knelpunten:

• Stagnatie doorstro-

ming rotonde als 

gevolg van terugslag 

vanaf de VRI 

Veldhuizerweg

Voorstel: 

• Filedetectie toepassen

Knelpunten:

• Lange wachtrijen, niet 

bereikbare opstelstroken, 

overstaan van richtingen, 

blokkade kruispunt P4, 

verkeersonveilige 

verkeersafwikkeling

Voorstel: 

• afstemmen groentijden op 

verkeersaanbod; bereikbaarheid 

opstelstroken garanderen; kruispunt P4 

opnemen in de VRI

Knelpunten:

• Lange wachtrij vanuit oostelijke 

richting, onlogische verkeersafwikke-

ling en beleving van onveiligheid bij 

deelconflict

Voorstel: 

• Afstemmen groentijden op verkeers-

aanbod; opheffen deelconflict; OV-prio-

riteit later laten plaatsvinden

N

Knelpunt:

• Er is sprake van een deelconflict tussen overstekende fietsers en 

rechtsafslaand autoverkeer vanaf Moersbergen naar de Land-

schapsbaan

Voorstel: 

• Om de veiligheid op het kruispunt te garanderen onderzoeken 

of het “tegelijk groen” voor fietsers en automobilisten kan 

worden vervangen door een situatie waarin de beide verkeers-

stromen apart groen krijgen.

R
iv

ie
rk

o
m

Winkelcentrum Vleuterweide E.O.

Stroomrugbaan

293



@Z\ZkZch WZkdZ\Y \ZoV\

KZ[ZgZci^Zcjbb#\Z]ddgi W^_ WZLaNaiT[ib dcikVc\hi 

;jg\ZbZZhiZg Zc PZi]djYZgh 

kVc NigZX]i

P P () 874& *()1

@] ZI3D%U^% +-((0

4QT[[R NUV SQ^_`U_

9QYQQZ_Q G_]QOT_

GVbZch ;jg\ZbZZhiZg Zc PZi]djYZgh 

Add[Y OZg\jcc^bZc

8[]Y`UQ]a0/0 3MZa]MMSSQSQaQZ^
IjWa^XZZgWVgZ VVckgVV\)bZaY^c\

:VckgVV\cjbbZg -332-+/

:VckgVV\cVVb :VckgVV\ VVcaZ\ eVg`ZZgkddgo^Zc^c\Zc OaZjiZglZ^YZ

Nl gZ[ZgZci^ZXdYZ -,/0

Bc\ZY^ZcY de ,0'+*',*+2

Lddgi egdXZYjgZ KZ\ja^ZgZ egdXZYjgZ

Igd_ZXidbhX]g^_k^c\

HebZg`^c\

@Z[VhZZgY

;ad``ZgZcYZ dcYZgYZaZc lZ\aViZc 

DdhiZc deZcWVVg bV`Zc 

;^_aV\Zc Y^Z aViZg `dbZc 

;^_aV\Zc c(k(i( d[ Va WZ`ZcY

AZi WZigZ[i ]Zi VVcWgZc\Zc kVc YZ eVg`ZZgeaVVih^cg^X]i^c\ 
de YZ eVg`ZZgeaVVih IB kVc l^c`ZaXZcigjb OaZjiZglZ^YZ

GZZ

GZZ

GZZ

cki

cki

4Qa[QSP SQdMS

GVVb4 @ZbZZciZ NigZX]i

;ZodZ`VYgZh4

IdhiVYgZh4

MZaZ[ddccjbbZg4

6Y^k7FZZg ^c[dgbVi^Z dkZg WdjlZc& ldcZc Zc dcYZgcZbZc 
k^cYi j de dcYZghiVVcY \ZcdZbYZ lZWh^iZ(6)Y^k7

OZg\jcc^c\Zc& MdZo^X]i Zc AVcY]Vk^c\ 
:[YZa^c\ OZg\jcc^c\Zc 
IdhiWjh 2.*0 
-/*- KD NigZX]i

*-*',20 ****

<dciVXi[dgbja^Zg4 lll(jigZX]i(ca)WVa^ZWld

PZWh^iZ4 lll(jigZX]i(ca)WVa^ZWld

<dciVXieZghddc4 OMA OZg\jcc^c\Zc

=Vijb VVckgVV\4 ,0 d`idWZg ,*+2 :VckgVV\cjbbZg4 -332-+/ IV\^cV + kVc,



AaQ]dUOT_ NUVSQa[QSPQ Y[P`XQNXMPQZ

:VckgVV\\Z\ZkZch

EdXVi^Z kVc YZ lZg`oVVb]ZYZc

PZg`oVVb]ZYZc Zc dcYZgYZaZc

HkZg^\ WdjllZg` WdjlZc 

x ;djlZc 

;^_aV\Zc

=Vijb VVckgVV\4 ,0 d`idWZg ,*+2 :VckgVV\cjbbZg4 -332-+/ IV\^cV , kVc,



?dgbja^ZgkZgh^Z

*()0&(*
>[OM_UQ

) =MPM^_]MMX \Q]OQQXZ`YYQ]

;jg\Zga^_`Z \ZbZZciZ 

DVYVhigVaZ \ZbZZciZ 

DVYVhigVaZ hZXi^Z 

DVYVhigVVa eZgXZZacjbbZg 

;djleaVccVVb 

;djlcjbbZg

@ZaYZc YZ lZg`oVVb]ZYZc ^c YZoZ 
VVckgVV\)bZaY^c\ kddg bZZgYZgZ 
VYgZhhZc d[ eZgXZaZc8

NigZX]i

OaZjiZc

>

))-*

à CV

* GZZ

=Vijb VVclVV\4 ,0 d`idWZg ,*+2 :VckgVV\cjbbZg4 -332-+/ IV\^cV + kVc!



?dgbja^ZgkZgh^Z

*()0&(*
4[`bQZ
HkZg^\ WdjllZg` WdjlZc

) 6Q N[`bbQ]WdMMYTQPQZ

PVi ^h Zg de ]Zi WdjllZg` kVc 
idZeVhh^c\8

>kZcijZaZ idZa^X]i^c\

AZWi j kddg YZoZ 
WdjllZg`oVVb]ZYZc Va ZZgYZg 
ZZc kZg\jcc^c\ VVc\ZkgVV\Y8

à AZi ldgYi \Z]ZZa kZgkVc\Zc

J AZi ldgYi \ZYZZaiZa^_` kZgkVc\Zc 

* AZi ldgYi c^Zjl \ZeaVVihi

AZi WZigZ[i ]Zi eaVVihZc kVc ilZZ VWg^"h bZi 
WZiVVaVjidbViZc Zc kddgo^Zc^c\Zc VVcWgZc\Zc iZc WZ]dZkZ 
kVc ]Zi eVg`ZgZc(

à CV

* GZZ

* BXMM_^ aMZ TQ_ N[`bbQ]W

PVVg \VVi j WdjlZc8 MZggZ^c

+ 4]`_[ aX[Q][\\Q]aXMW_Q N[`bbQ]W

OZgVcYZgi YZ Wgjid J CV
kadZgdeeZgkaV`iZ kVc ]Zi WdjllZg` \ GZZ
Yddg YZ WdjllZg`oVVb]ZYZc8

, 4]`_[ UZT[`P N[`bbQ]W

OZgVcYZgi YZ Wgjid ^c]djY J_ CV
kVc ]Zi WdjllZg` Yddg YZ GZZ
WdjllZg`oVVb]ZYZc8

- A\\Q]aXMW_Q NQN[`bP _Q]]QUZ

OZgVcYZgi YZ WZWdjlYZ à CV
deeZgkaV`iZ kVc ]Zi iZggZ^c \ GZZ
cV j^ikdZg^c\ kVc YZ 
WdjllZg`oVVb]ZYZc8

. EQUd[QZ^SQN[ZPQZ QZ _UVPQXUVWQ N[`bbQ]WQZ

@VVi ]Zi db ZZc RRS CV
hZ^odZch\ZWdcYZc WdjllZg`8 T GZZ

@VVi ]Zi db ZZc i^_YZa^_` à CV
WdjllZg`8 GZZ

/ 9QN]`UW

PVVg \ZWgj^`i j ]Zi WdjllZg` Zc) à PdcZc
d[ iZggZ^c bdbZciZZa kddg8 HkZg^\Z \ZWgj^`h[jcXi^Zh

@ZZ[ VVc lVVg j ]Zi WdjllZg` Zc) eVg`ZgZc 
d[ iZggZ^c bdbZciZZa kddg \ZWgj^`i(

=Vijb VVckgVV\4 ,0 d`idWZg ,*+2 :VckgVV\cjbbZg4 -332-+/ IV\^cV + kVc,



PVVg \VVi j ]Zi WdjllZg` kddg à PdcZc
\ZWgj^`Zc8 HkZg^\Z \ZWgj^`h[jcXi^Zh

@ZZ[ VVc lVVg j ]Zi WdjllZg` eVg`ZgZc
kddg \VVi \ZWgj^`Zc(

0 9QN]`UW^R`ZO_UQ^

Bc dcYZghiVVcYZ iVWZa hiVVc ^c YZ ZZghiZ `dadb bd\Za^_`Z \ZWgj^`h[jcXi^Zh Y^Z ^c ZZc WdjllZg` 
`jccZc kddg`dbZc( Oja kddg VaaZ \ZWgj^`h[jcXi^Zh Y^Z kddg j kVc idZeVhh^c\ o^_c ]Zi VVciVa 
eZghdcZc& YZ idiVaZ \ZWgj^`hdeeZgkaV`iZ Zc YZ idiVaZ kadZgdeeZgkaV`iZ kVc ]Zi kZgWa^_[h\ZW^ZY ^c b, 
^c ]ZaZ \ZiVaaZc ^c(

@ZWgj^`h[jcXi^Z :VciVa eZghdcZc @ZWgj^`hdeeZgkaV`iZ
#b,$

OZgWa^_[hdeeZgkaV`iZ
#b,$

;^_ZZc`dbhi

<Za

@ZodcY]Z^Yhodg\

BcYjhig^Z

DVciddg

Ed\^Zh

HcYZgl^_h

Ledgi

P^c`Za

HkZg^\Z
\ZWgj^`h[jcXi^Zh

1 GU_Q]XUVW N[`bbQ]W'bQX^_MZP

;ZhX]g^_[ kVc YZ dcYZghiVVcYZ dcYZgYZaZc YZ bViZg^VaZc Zc `aZjgZc Y^Z j kddg ]Zi WdjllZg` 
\ZWgj^`i( N bV\ ]Zi kZaY aZZ\ aViZc Vah j bViZg^VaZc Zc `aZjgZc ^c YZ W^_aV\Zc kZgbZaYi

HcYZgYZaZc FViZg^VVa DaZjg

@ZkZah

' Ia^ci \ZWdjl

' @ZkZaWZ`aZY^c\

' ;dghilZg^c\Zc

' OdZ\lZg`

Ddo^_cZc

' KVbZc

' =ZjgZc

' Ej^`Zc

=V`\diZc Zc WdZ^YZaZc

=V`WZYZ``^c\

Oja ]^Zg dkZg^\Z dcYZgYZaZc Zc YZ VWg^"h ldgYZc kddgcVbZa^_` kVc \aVh
W^_WZ]dgZcYZ bViZg^VaZc Zc `aZjgZc
^c(

)( ?[ZPQXUZS _[QXUOT_QZ

;Z]ddgi W^_ WZhaj^i kVc 
;jg\ZbZZhiZg Zc PZi]djYZgh 

kVc NigZX]i

( ( () 874& *()1

@] :JI3;=;% )0 % +- ( (0

GVbZch ;jg\ZbZZhiZg Zc PZi]djYZgh 

Add[Y OZg\jcc^c\Zc

B` l^a b^_c WdjleaVc à CV
bdcYZa^c\ idZa^X]iZc kddg RTC GZZ
YZ lZahiVcYhXdbb^hh^Z) 
hiVYhWdjlbZZhiZg(

=Vijb VVclVV\4 ,0 d`idWZg ,*+2 :VckgVV\cjbbZg4 -332-+/ IV\^cV , kVc,



xE T7^^%<d.gN7

TZ~i

;Z]ddgi W^_ WZh^j^i kVc 
;jg\ZbZZhiZg Zc PZi]djYZgh 

kVc NigZX]i

P P () 874$ *()1 

Gg A,P:;*' +2 ' -/ * * 2

GVbZch ;jg\ZbZZhiZg Zc PZi]djYZgh 

Add[Y OZg\jcc^c\Zc

 



213



Ä+/1* YV`gVcYÄ 
'+/** WZidceaVVi' 
''''''''' +,3*'''''''' ' =V`gVcY ^h hi^eeZaa^_c

''''''''''' !

OHHKQBC=> :;KB

=^`iZ WZidceaVVi4 +/*bb

N^i\ZkaV`i oVcYWZY4 +-*bb dcYZg higVVic^kd

BckdZg `VWZa kZga^X]i^c\ 

:Wg^

i^iaZ E

:[bZi^c\Zc :Wg^ egd_ZXi mm

- =; 63F3
DN=>ELDB @KHNI

YgVlc UUUUUU egd^ZXi 1+/***+

YViZ _ja ,1& ,**3 gZlhgJc hZe'&3 ,*+-

c^Z MZ`Zc^c\ :Wg^ +'higVb^Zc(khY

+

, +



*
*
3
 
E 

*
:
:
:

+/1* 4QT[[]_ NUV NQ^X`U_

@ZbZZciZ NigZX]i



gZZYh \ZeaVVihiZ VWg^Éh bZi WZiVVa VjidbViZc Zc YZ eVg`ZZgeaVVih ZcigZZ



H>7GF7DI7;67 : >GD>EQBC=B@

  

^

0 Xb

@ZbZZciZ NigZX]i

ÄBB lMA^[

,**Xb

3@F; H3@63>;E?7 
H7D3@=7D6

)* ,* CNEB ,*+2

5A@57BF!67E;9@!3D5:;F75FGD7



+
.

*
 X

b

H>7GF7DI7;67 :+ EHLLM::G=> >E>F>GM>G

4QT[[URNUK NQ^X`U_
g""

2*Xb

B'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_

@ZbZZciZ NigZX]i

.-Xb

7/&0Xb

++&/Xb

/Xb

+0Xb

; A:KM>EBCD ; L<AHHE V 
l I7>=A?! _ <NEMNNK
á XZcjjrT XZci[jTT

O^ZjiZgd^Z^YZ 2H O^ZjiZgj^Z^VZ

4AG>7H3D6
á

,**Xb

++Xb ++Xb 3(-Xb

), ,* CNEB ,*+2 62
5A@57fF 67E;9@ 3D5:;F75FGD7



H>7GF7DI7;67 < OHHKQ C=>

4QTCA7XN^<&NQ^RU:_

9QYQQ HD"7HT"?LDN

-.* <F

+,(. <F

.(+ <F

I7 J;7@ <7 9D339!
57@FDG? H>7GF7DI7;67 <

11" -(8<F

OaZjiZg^jZ^YZ

+/(/ <F 

-(/ <F

y

)/ ,* CNEB ,*+2

5 6@57DF67E;.@3D5:;F75FGD7



H>7GF7DI7;67 L ;HK= ;BC LE:@;HHF

X}c[g'_b
OaZjiZgijZ^YZ

\ :3DF7>;<=

' >ZghiZ - jjg eVg`ZgZc \gVi^h

' GV . jjg Ñ, ** eZg jjg

' @ZhadiZc ijhhZc ,- ' v jjg

' FVm^bVVa YV\iVcZ[ Ñ,/(**

2 I7>=A?!

L b]bb 5_?_DG?%HU7GF_ I7_6j@_& 

áb j''}4[_VhcjFFi5K VXd'^ j8-.

*+ ,* CNEB ,*+2

4QT[[]_ TRV NQ^X`U_

((@ZbZZciZ NigZX]i

BU :3DF7>;<=
g I7>=A?!

' >ZghiZ - jjg eVg`ZgZc \gVi^h 

' GV . jjg Ñ,&** eZg jjg 

' @ZhadiZc ijhhZc ,- ' 0 jjg 

' FVm^bVVa YV\iVg^Z[ Ñ,/(**

:PO"4}O([~ga&lcTg

" " O^ZjiXgj^Z^dZ

3* 8AD?33F

,**Xb

3@F; H3@63>;E?7 
H7D3@=7D6

5A@57BF67E;9@%3D5:;F75FGD7



2
*

 <
F

H>7GF7DI7;67 < :<AM>KQBC=>

4QT[[e!N!!XNQ^X`U_

%iQYQQRU_Q 4R]QO%T_

-.* Xb

+.(0 <F _

+,(. <F

0(1 <F B 

2(+ <F

B I7 J;7@ <7 9D339!
; 57@FDG? H>7GF7DI7;67

-.(+ <F

( .(+ <F

++* <F

AVgi de ]Vgi VahiVcY XdchigjXi^Z WVhZcVc 
de V[hiVb^ eVi DZZgeaVVihZc #| ,/*Xb$

)0 ,= CNEB ,*+2 '7=7
<HG<>IM=>LBJG:K<ABM><MNK>



OE>NM>KP>B=> I I:KD>>K;HK= I+ N$H!0&!G=@;<I

4QTN[e:K$NQ^X`U_

kVc NigZX]i @ZbZZciZ NigZX]i

() 870$ *()1

)0  +- A (0

GVbZch ;jg\ZbZZhiZg Zc PZi]djYZgh 
Add[Y OZg\jcc^c\Zc

+,J<F

*( ,* CNEB ,*+2

5A@57BF!67E_9@h3D5:;F75FGD7



4QT[[]_ NUV NQ^X`U_

@ZbZZciZ NigZX]i

)

:JI34(% )0%+-
GVbZch ;jg\ZbZZhiZg Zc PZii[dj 
Add[Y OZg\jcc^c\Zc

aaTa f8FÅ?M]8F]8Fegegf8F

gV
p @ZXdcig4 pmmmm p

UUUU



OQZ_]`Y
HXQ`_Q]bQUPQ

:3DF7>;<=
I7>=A? 

%!7Q]^_Q!+!``]!\M]WQ]QZ!S]M_U^

%!@M!+!``]!i!)$-(!\Q]!``]

%!?McUYMMX!PMS_M]UQR!i!1$((

%!*,!``]!\Q]!PMS!SQ[\QZP
kq'''''k'[ Ö(D ##2#UU + l á

x% x '

kddg hX]VYZ 
d[ kdZgij^\Zc ^c YZ

Å VVckVVgX&i YZ eVg`ZZgYZgYZ "V&3ZbZ ZkddglVVgYZc"
kddg

=ZoZ kddglVVgYZc o^_c kZg`g^_\WVVg k^V lll(^ciZgeVg`^c\(ca d[ dekgVV\WVVg W^^ YZ `aVciZc' 

hZgk^XZ kVc BciZgeVg`^c\ de iZaZ[ddccjbbZg *22 ' /.,+- **(




	P1 Parkeerterrein Vleuterweide_Geredigeerd
	Toezeggingen P1 Vleuterweide_Geredigeerd
	6830311 289
	6830311 290
	6830311 291
	6830311 292
	6830311 293
	6830311 294
	6830311 295
	6830311 296

	Vergunningsaanvraag_Geredigeerd
	6830311 210
	6830311 211
	6830311 212
	6830311 213
	6830311 214
	6830311 215
	6830311 216
	6830311 217
	6830311 218
	6830311 219
	6830311 220
	6830311 221
	6830311 222
	6830311 223
	6830311 224
	6830311 225
	6830311 226
	6830311 227
	6830311 228




