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Verzoek om zowel budget als besluit aangaande
herinrichting Alexander Numankade
Van :
Aan :
Kopie :

Contact :
Datum :

Bewoners Alexander Numankade e.o. in samenwerking met de
Wijkraad Noordoost, buurtcomités Noordoost en betrokkenen
College van B&W Utrecht en Wijkwethouder Noordoost
Wijkbureau en Wijkregisseur Noordoost, omwonenden,
Buurtcomités Noordoost, in het bijzonder naastliggende
Buurtcomités Nova Zembla en Ezelsdijk
Christian Naethuys, voorzitter wijkraad Noordoost
4 september 2019

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, beste Linda Voortman wijkwethouder Noordoost,
Aanleiding
Dit najaar wordt begonnen met de aanleg van de separate hemelwaterafvoer in de Zeeheldenbuurt,
waardoor de mogelijkheid ontstaat de Alexander Numankade te herinrichten.
Overwegingen
De Alexander Numankade is een drukke straat waar dagelijks veel automobilisten, fietsers én
voetgangers passeren. Door de Alexander Numankade loopt een belangrijke en zeer drukke
fietsroute van o.a. de Uithof - deels via het Griftpark - naar Tuinwijk, Tuindorp, Vogelenbuurt en
(station) Overvecht. In de spits zijn 232 fietsers in 10 minuten geteld, waaronder veel
basisschoolkinderen, middelbare scholieren en studenten. Bovendien is de Alexander Numankade
samen met de Jan van Galenstraat een belangrijke ontsluitingsroute voor de wijk Wittevrouwen.
In de nabije omgeving zijn verschillende scholen, kinderdagverblijven, gezondheidscentra,
restaurants, winkels, seniorenflats, Roberto’s ijssalon en het Griftpark. Daarnaast lopen er ook
verschillende wandelroutes via de Alexander Numankade.
De Alexander Numankade is een vrij smalle
straat met tweerichtingsverkeer en de
toegestane snelheid van 50 km/uur is hoog
voor de grote hoeveelheid verkeer op zo’n
beperkte ruimte. Bovendien zijn de
kruispunten met de Jan van Galenstraat en de
Poortstraat onoverzichtelijk. De prachtige
oude bomen staan op veel plaatsen direct
langs het asfalt en de stoep (éénzijdig) is op
veel plekken smal. De Jan van Galenstraat is
daarentegen breed, waardoor automobilisten
met grote vaart op de bocht en de Alexander
Numankade afkomen. Dit tezamen levert vaak
gevaarlijke situaties op tussen automobilisten,
fietsers en voetgangers.

Het betreffende gedeelte van de Alexander Numankade
en Jan van Galenstraat met de kruisingen gemarkeerd
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De route Alexander Numankade - Jan van Galenstraat is in het verleden diverse keren aangepast voor
de gelede bus die er soepel moest kunnen passeren. Dit ten nadele van de veiligheid van de fietsers
en voetgangers, maar volgens de gemeente was het onmogelijk om de situatie te verbeteren zolang
de bus er reed. De bus rijdt er sinds 2013 niet meer en sinds 2014 is een betrokken groep bewoners
van de Zeeheldenbuurt in overleg met de gemeente om de veiligheid en leefbaarheid in de Alexander
Numankade en Jan van Galenstraat te verbeteren.
Begin 2015 is er vanuit de gemeente een concept herinrichtingsplan gemaakt om de
verkeersveiligheid te verhogen. De gemeente gaf toen aan dat zij het uitvoeren van deze plannen wil
combineren met de aanleg van de hemelwaterafvoer, mede om geld te besparen. In de
wijkactieprogramma’s van 2016, 2017 én 2018, die zijn opgenomen in de begroting van de gemeente
Utrecht, is de herinrichting van de Alexander Numankade en Jan van Galenstraat als project onder
verkeersveiligheid opgenomen. Daarbij wordt eveneens aangegeven dat het streven is om hier werk
met werk te maken. Ook in de Wijkopgave Noordoost 2019 is de herinrichting route Poortstraat
richting Kardinaal de Jongweg opgenomen - ten goede van verkeersveiligheid, minder sluiproutes,
afvoer van regenwater en betere fietsroutes.
Nu de aanleg van de separate hemelwaterafvoer inderdaad dit najaar van start gaat, lijkt dit hét
moment om de herinrichting van de Alexander Numankade aan te pakken en werk met werk te
maken. Inmiddels is er door de provincie budget beschikbaar gesteld om de Jan van Galenstraat her
in te richten tot een fietsstraat. De gemeente geeft echter aan dat er nog steeds onvoldoende
middelen zijn om de Alexander Numankade aan te pakken. Wel zien verschillende ambtenaren het
nut ervan in om deze financiële middelen toch te vinden en zodoende geld te besparen, door
meerdere werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren.
Verzoek
Wij vragen u, in lijn met het door u voorgestane beleid, gebruik te maken van de werkzaamheden
aan de hemelwaterafvoer en de Jan van Galenstraat en voldoende budget ter beschikking te stellen
om de leefbaarheid en veiligheid van de Alexander Numankade te verbeteren met overzichtelijke
kruispunten en een duidelijke 30 km inrichting met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en de
bomen.
Pas enige tijd nadat alle straten van de Zeeheldenbuurt zijn voorzien van een separate
hemelwaterafvoer, zal een definitieve herinrichting kunnen plaatsvinden, dit in verband met het
inklinken van de bodem. Na aanleg van de hemelwaterafvoer wordt het wegdek daarom per straat
eerst tijdelijk dichtgemaakt. Met een klein budget kan middels enkele sobere maar doelmatige
aanpassingen de veiligheid in de Alexander Numankade (en Jan van Galenstraat) op dat moment al
drastisch worden verbeterd. Gezien de grote hoeveelheid mensen die hier dagelijks passeert, zou het
goed zijn om op korte termijn al deze kans voor verbeteringen aan te grijpen. Ook om inzicht te
krijgen in het meest doelmatige ontwerp, zou het zinvol zijn om tijdens deze tijdelijke situatie al
enkele aanpassingen te doen. Dit zou kunnen dienen als pilot voor het bepalen van de definitieve
herinrichting. Door het een en ander nu aan te pakken zal dat ongetwijfeld leiden tot aanmerkelijke
financiële besparingen.
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Wij vragen u daarom nu alvast:
1. een klein budget om de noodzakelijke veiligheidsaspecten direct op te kunnen pakken;
2. een klein bedrag voor het extra participatietraject. We hopen dat dit (in lijn met de nieuwe
collegerichtlijnen) zowel ‘face to face’ als digitaal door de gemeente zal worden uitgevoerd,
om zodoende zo veel mogelijk bewoners te kunnen bereiken (te bekostigen uit de oude
wijkraad wijkraadpleging middelen). Als wijkraad willen we ook helpen als dat gewenst is;
3. de grotere werkzaamheden aan de herinrichting zullen naar verwachting pas eind 2021/
begin 2022 plaatsvinden. Uiteraard begrijpen wij dat er met zo veel mensen, evenveel
wensen zijn. Kan daarom vast een definitieve post hiervoor opgenomen worden in de
begrotingsonderhandelingen van volgend jaar?
Bovenstaande situatie/verzoek is met Susanne Wiss wijkadviseur Noordoost, Jantiena Assies
wijkregisseur Noordoost, Rob Evelein projectmanager Waterproof 030, de Wijkraad Noordoost en
omwonenden (Verkeers- en Veiligheidsgroep Alexander Numankade) besproken en opgesteld.
Iedereen ziet de voorgestelde uit te voeren werkzaamheden als een win/win situatie waar co-creatie
centraal staat.
Dit verzoek is gezamenlijk ingediend door de betrokken organisaties en personen op pagina 4 (en
verder).
Wij zien uw reactie graag tegemoet,
Hoogachtend,

Christian Naethuys,
voorzitter Wijkraad Noordoost
Heeft u vragen of wilt u meer
informatie, dan kunt u contact
met mij opnemen via:
email: info@wijkraadnoordoost.nl
telefoon: 06-84803219

Overzicht van het totaalproject wat ten uitvoering gebracht zal worden
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Geachte betrokkenen, wij vragen u om dit “Verzoek om zowel budget als besluit aangaande herinrichting
Alexander Numankade” (pagina 1 t/m 3) inhoudelijk te onderschrijven, zodat wij het vervolgens namens
iedereen kunnen indienen bij het College van B&W Utrecht.
nr
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Vul dan aub uw
emailadres in

Mogen uw
Handtekening
naam/buurt/
straat en/of
organisatie
zichtbaar zijn
voor publiek?
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