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Plannen gemeente

6000 – 10.000 woningen ->
25.000 nieuwe bewoners

3 extra verbindingsbruggen ->
opoffering groen én 10.000 extra
ﬁetsers

Zoals u misschien weet wordt binnenkort aan de andere kant van het Merwedekanaal gedurende circa 10 jaar
een nieuwe woonwijk gebouwd: ‘de
Merwedekanaalzone’ - deelgebied
5. Tussen Socratesbrug en Balijebrug.
De plannen zijn in volle gang.

In de huidige plannen zijn drie (!)
extra fiets- en loopbruggen ingetekend, tussen de Balijebrug en de
Socratesbrug. Dit zou een ramp zijn
voor de woonbootbewoners, roeiers
en Rivierenwijkers. Stelt u zich voor
dat elke dag meer dan 10.000 extra
fietsers door je straat komen. Wat
betekent dit voor de veiligheid en uw
rust?
Rivierenwijk is al een versteende wijk
met weinig groen. Met deze plannen
wordt nog meer groen van het Merwedeplantsoen opgeofferd voor bruggen.
Het plantsoen wordt een hindernisbaan waar veel mensen wandelen,
hardlopen, hun hond uitlaten en waar
de kinderen van de Gertrudisschool
en de Rivierenwijk spelen. En wordt
de groenstrook doorsneden met drie
fietshellingen, het wordt aangetast
door kap van monumentale bomen
en minimaal zes woonboten moeten
verdwijnen. Nieuwe bewoners kunnen
prima gebruik maken van de Balijebrug wanneer zij naar het centrum of
centraal station willen, daarvoor hebben zij geen nieuwe verbindingsbrug nodig.

Wij hebben geen bezwaar tegen meer
nieuwe woningen, het is goed nieuws
voor de vele woningzoekenden. Wij
zijn wél tegen het enorme aantal woningen, dat de huidige coalitie (D’66,
Groen Links, VVD en SP) samen met
vijf grondeigenaren, voor ogen heeft
op dit kleine stukje Utrecht.
Het aantal van 6000 woningen dat nu
gepland is, is extréém veel voor Nederlandse begrippen. Dit betekent dat
er veel woontorens komen zoals ‘Max’
met 23 lagen.
De wens van de gemeente is het aantal woningen te verhogen naar 10.000
en zelfs naar 12.000. Dit zijn tussen
de 20.000 en 30.000 nieuwe bewoners, vergelijk: nu wonen in heel Rivierenwijk ongeveer 10.000 mensen.

UITZICHT TOEKOMST

URGENT

Plannen gemeente
autoluw -> betaald parkeren
Men wil de Merwedekanaalzone autoluw maken, hierdoor is een beperkt aantal
parkeerplaatsen beschikbaar voor 1 parkeerplek op 3 woningen. Een mooie gedachte, maar de dagelijkse praktijk is anders. 60% Van de bewoners in Utrecht
werkt buiten de stad. Openbaar vervoer is lang niet altijd een goed alternatief.
Wat betekent dat voor de Rivierenwijk?
In ieder geval betaald parkeren en als we pech hebben is er helemaal geen
parkeerplaats te vinden voor ons omdat de bewoners van de autoluwe Merwedekanaalzone bij ons komen parkeren. Bovendien raken de A12 en A2 nog
meer overbelast, je komt de stad met de auto straks bijna niet meer in of uit.

Samengevat

- Er verrijzen hoge torenflats van 70 m, waardoor er weinig blauwe lucht
te zien zal zijn en geen avondzon schijnt op het Merwedeplantsoen en
voor de kadebewoners.
- Rivierenwijk wordt extreem druk met fietsers/scooters als de extra bruggen dwars door de wijk leiden. Nu is er alleen bestemmingsverkeer, 		
straks ook veel doorgaand verkeer.
- Invoer betaald parkeren en explosieve toename van parkeerdruk in
Rivierenwijk.
- De snelwegen en toegangswegen in Utrecht Zuid/West slibben nog meer
dicht.
Moeten huidige bewoners van Rivierenwijk de dupe worden van het feit dat de gemeente zo
nodig 20.000 of nog meer mensen wil laten wonen in de Merwedekanaalzone?
Wij vinden van niet!

Reageer mee! Hoe meer reacties hoe beter.
Als u ook verontrust bent over deze plannen, laat uw mening dan zo snel
mogelijk weten aan de gemeenteraad - mail naar: raadsleden@utrecht.nl.
Stem 21 maart op een partij, die uitspreekt maximaal
6000 woningen genoeg te vinden en die tegen zoveel
extra bruggen is. (Zoals het er nu uitziet: CDA, ChristenUnie, PvdA, SP, misschien VVD).

Dank voor uw steun en hartelijke groet,
Namens alle Rivierenwijkers
Daphne Desseaux en Joost Widdershoven
Amstelstraat 6A
daphnedesseaux@gmail.com
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