
Een nieuwe autobaan naast een woonwijk?  
Dat is het plan van de gemeente voor Overvecht. 
Wat wilt u?  
Luister of praat mee met bewoners,  
experts, raadsleden en wethouder.  
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Wonen op de Autobaan 
 

Woensdag 28 juni 2017 - inloop 19:00 uur -  

start programma 19:45 - afsluiting 21:15 uur - 

ZIMIHC theater Stefanus - Braziliëdreef 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Podiumgesprek gaat over vragen als:  

 Wat is het effect van een verdubbelde Noordelijke Randweg op 

de gezondheid van bewoners? 

 Wat is nu belangrijker: de bereikbaarheid van de Randstad en de 

stad Utrecht of de gezondheid van haar bewoners?  

 Als de plannen die er liggen voor de Noordelijke Randweg de 

gezondheid van de Overvechter verslechteren moeten we dan 

niet stoppen met de verdubbeling? 

  

Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord 

en hebben we respect voor elkaars mening en cultuur. Dit gesprek is 

een initiatief van StadspodiumUtrecht, samen met actieve bewoners. 

U bent van harte welkom op woensdag 28 juni, 19:00 uur, 

Braziliëdreef 2, Utrecht. Kijk op www.stadspodiumutrecht.nl.  

 

Schone lucht is schaars in Utrecht. In de binnenstad worden met de 
milieuzone vervuilende diesels geweerd om de lucht daar schoner te 
krijgen. Maar in de wijk Overvecht staat een verdubbeling van 
autoverkeer op stapel op de Noordelijke Randweg Utrecht, waardoor 
duizenden bewoners met meer lawaai en vuilere lucht te maken 
krijgen. De geplande fly-overs zijn geen fraai uitzicht en blokkeren 
volledig de toegang naar het achterliggende Noorderpark-Ruigenhoek.  
Elders - op minder drukke wegen - worden dan tunnels aangelegd, 
maar voor Overvecht is dat een optie die door de Utrechtse politiek 
nog niet is besproken. Een ongezonde autobaan naast een woonwijk 
met al genoeg problemen, waarom kan dat wel in Overvecht 
gebeuren? Veel Overvechters vinden van niet en laten dat op 28 juni in 
een petitie weten aan de wethouder. 
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