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Zo komt de Graadt van Roggenweg eruit te zien.
Komt u het ook bekijken?
De Graadt van Roggenweg wordt anders ingedeeld. Er komen straks veel nieuwe bomen, planten en struiken
in de straat. Ook op de bredere stoepen is ruimte voor groen. In het voorjaar hebben we gevraagd wie er met
ons mee wil denken. Samen met enkele bewoners uit uw straat hebben we gesproken over de stoepen en het
groen. Hoe de straat eruit komt te zien, kunt u zien in het Voorlopig Ontwerp.
Benieuwd? Kom dan kijken op donderdag 9 december!
Hoe komt de nieuwe Graadt Van Roggenweg eruit
te zien?
De Graadt van Roggenweg wordt vooral veel groener.
Er komen vier rijen met bomen, hagen langs de
trambaan en groene bermen. Daar waar de stoepen
breder zijn gemaakt komt extra groen.
Meer groen is mogelijk omdat de nieuwe Graadt van
Roggenweg maar één rijbaan in elke richting heeft op
het deel tussen de Koningsbergerstraat en de
Croeselaan. Het weggedeelte voor de auto’s wordt
daar dus smaller gemaakt. Je mag er straks 30 km per
uur rijden. Langs de weg komen parkeerplaatsen.
De ventweg, de weg naast de huidige hoofdbanen,
verdwijnt. Op die plaats wordt een fietspad in twee
richtingen aangelegd.
Ontwerp bekijken? Meldt u aan voor 9 december.
U bent van harte uitgenodigd om het nieuwe ontwerp
samen met ons te bekijken.
• Locatie: Buurtkantoor Mitros– Leidsepoort,
Leidseweg (naast woning 1, via achterkant)
• Datum: donderdag 9 december
• Tijd: tussen 17.00 en 19.00 uur

Vervolg
De herinrichting van de Graadt van Roggenweg is
onderdeel van het project Lombokplein. De gemeente
maakt momenteel het Voorlopig Ontwerp voor het
project. Dit is naar verwachting eind maart 2022
gereed. Ook maken we een bestemmingsplan waarop
u kunt reageren, naar verwachting in januari/februari
2022. De werkzaamheden starten op z’n vroegst in
2024.
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op utrecht.nl/lombokplein.
Hier kunt u het Voorlopig Ontwerp ook alvast even
bekijken. U vindt het onder het kopje ‘Meedenken
Lombokplein maken we samen’. Bij ‘Wensen inrichting
Graadt van Roggenweg’ staat welke wensen wij bij u
of buurtgenoten van u hebben opgehaald tijdens
bijeenkomsten op 20 april en 18 mei 2020.
Het Voorlopig Ontwerp hebben we in de buurt
opgehangen (onder andere op de ramen van het
Mitroskantoor). U kunt het alvast in groot formaat zien.

Mail of bel ons zodat wij met u de exacte tijd kunnen
afspreken. Samen met maximaal 2 andere bewoners
wordt u ingedeeld op de tijd dat het u uitkomt (20
minuten).
Aanmelden is vanwege corona noodzakelijk (1,5
meter). Het kan naar mail lombokplein@utrecht.nl of
telefoon (Carla Mesman 06-51876483).

Verspreidingsgebied:
Graadt van Roggenweg (oneven) en Leidse Poort
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