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Uitnodiging informatieavond Bastionweg op 
dinsdag 8 juni 19.30 – 21.00 
 

De gemeente heeft een plan gemaakt om de Bastionweg verkeersveiliger te maken. Graag informeren wij u 

over dit plan en nodigen wij u uit voor een online informatieavond. De bijeenkomst is op dinsdag 8 juni 

tussen 19.30 en uiterlijk 21.00 uur. Hebt u vragen? Wilt u reageren? U bent van harte welkom. Het is nodig dat 

u zich vooraf aanmeldt voor de informatiebijeenkomst. In dit wijkbericht leest u ook hoe u zich kunt 

aanmelden. 

 

Gebruik van de Bastionweg 

De gemeente wil graag dat de Bastionweg 

verkeersveiliger wordt. Op deze weg wordt veel 

gewandeld en gefietst. Ook gebruiken fietsers en 

automobilisten het zuidelijk deel van de Bastionweg 

van en naar de Voordorpsedijk en de wijk Voordorp 

(alleen fietsers). De Bastionweg is ook een belangrijke 

schakel in de hoofdfietsroutes tussen Hilversum, 

Groenekan en Utrecht en tussen Voordorp en 

Rijnsweerd. Fietsers en voetgangers hebben nu niet 

echt een duidelijke en veilige plek op de Bastionweg. 

We willen de Bastionweg veiliger maken voor fietsers 

en voetgangers. We zien ook sluipverkeer op het 

noordelijk deel van de Bastionweg, dat zorgt voor extra 

drukte.  

De gemeente heeft een voorstel met maatregelen 

uitgewerkt, dat we graag aan omwonenden en andere 

geïnteresseerden willen presenteren. 

 

Wat is het plan? 

We zijn van plan een fietsstraat te maken van de 

Bastionweg, waar de auto te gast is. Een herkenbare 

en goede inrichting als fietsstraat met rood asfalt en 

een voetpad ernaast maakt het voor fietsers en 

voetgangers veiliger en prettiger om de Bastionweg te 

gebruiken. We verlagen de maximumsnelheid op de 

Bastionweg van 50 naar 30 km/uur. 

Verder willen we de Bastionweg vlak voor de 

aansluiting met de Einthovendreef Zuid afsluiten voor 

autoverkeer. Deze knip zorgt ervoor dat de 

Bastionweg niet meer gebruikt kan worden als 

sluiproute. De Kapelweg en de woningen en bedrijven 

op het fort Blauwkapel en aan de Voordorpsedijk 

blijven goed bereikbaar via de Darwindreef en het 

zuidelijk deel van de Bastionweg tot de 

spoorwegovergang.  

Verder willen we de voorrangsregeling van het 

kruispunt naast de spoorwegovergang aanpassen, 

waarbij verkeer van en naar de Voordorpsedijk 

voorrang gaat krijgen. Tot slot willen we de inrichting 

van het kruispunt een beetje aanpassen. We 

combineren deze aanpassingen met het groot 

onderhoud aan de Bastionweg. 

 

We verwachten dat de Bastionweg zo rustiger en 

veiliger zal worden. Op de tekening op de achterkant 

van dit wijkbericht laten we de nieuwe verkeerssituatie 

zien en de plek van de knip in de weg. 

 

Reageren op het plan en hoe verder 

We presenteren ons plan graag tijdens een 

informatieavond. Dan horen we graag wat u vindt. Ook 

na deze avond kunt u dat nog laten weten via e-mail of 



 

 

telefonisch. De gegevens vindt u onderaan dit 

wijkbericht. Dit kan nog tot 15 juni.  

 

Als we alle reacties hebben gekregen, kijken we of we 

met het plan verder gaan. 

 

Meldt u aan voor de informatiebijeenkomst. 

Vanwege de coronaregels is deze bijeenkomst online, 

via Zoom.  

 

• Datum en tijd: dinsdag 8 juni tussen 19.30 en 

uiterlijk 21.00 

• Plaats: online (via Zoom) 

 

Na uw aanmelding ontvangt u via e-mail een 

bevestiging en uiterlijk een dag voor de bijeenkomst 

een link waarmee u kunt deelnemen. Met een klik bent 

u dan aanwezig bij de bijeenkomst.  

 

Het is nodig dat u zich aanmeldt. Dit kan t/m 

uiterlijk 7 juni via bastionweg@utrecht.nl.  U krijgt 

dan een bevestiging van ons. 

 

Een verkeersveilige woonomgeving? 

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op 

straat. Dit vraagt om bewust verkeersveilig gedrag van 

automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen 

iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met 

aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar 

dat kan en nodig is, passen we drukke en/of 

onoverzichtelijke straten aan. Maar een 

verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen 

met borden, drempels of verkeerslichten. 

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk dan 

op: www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier staat wat 

wij doen en wat u kunt doen om de verkeersveiligheid 

te verbeteren. 

 

Meer informatie? 

Op www.utrecht.nl/bastionweg vindt u informatie over 

dit project. Heeft u nog vragen? Kunt u niet naar de 

avond komen maar wilt u wel reageren? Neem dan 

contact op met Gerard Verrijn Stuart, projectleider, via 

e-mail bastionweg@utrecht.nl of telefonisch via 14030. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17, of 

via telefoonnummer 14 030. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen bouwen we aan een 
beter Overvecht 

 

In Overvecht bouwen we samen aan een 

betere wijk. Een wijk waar mensen met 

plezier wonen en werken. Een wijk waarin 

iedereen meetelt, zich thuis voelt en waar 

aandacht is voor elkaar. Waar kansen zijn 

voor jongeren en waar het veilig is. Een wijk 

waar je trots op bent. Bewoners, 

vrijwilligers, organisaties en ondernemers 

zetten zich hier samen voor in. 

Kijk voor meer informatie op 

www.echtovervecht.nl/samen- voor-

overvecht 
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