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Door de maatregelen die tegen de verspreiding van het coronavirus genomen zijn is het aantal 
verplaatsingen in Utrecht afgenomen. Voldoende afstand houden in de openbare ruimte zal de 
komende tijd noodzakelijk blijven. Diverse steden in Europa experimenteren al met meer ruimte 
voor fietsers en voetgangers zodat afstand houden mogelijk is. In Utrecht lopen we op fietsbeleid 
voorop, maar wat ons betreft blijft dat ook zo!  
 
Een aantal van de Utrechtse fiets- en voetverbindingen kent normaalgesproken al een heel hoge 
dichtheid. Om het ‘voldoende afstand houden’ ook hier mogelijk te maken, zou wat ons betreft 
overwogen moeten worden om op een veilige manier straten tijdelijk vrij te geven voor fietsers. 
Verlaging van de maximumsnelheid op andere straten om menging van fiets en auto mogelijk te 
maken zou hier eveneens bij passen. Op deze manier ontstaat er meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers. 
 

1. Is het college bereid om te onderzoeken op welke straten het zeer beperkt mogelijk is om 
afstand te houden omdat die ruimte er hier simpelweg niet is in de huidige inrichting? 

2. Is het college bereid om maatregelen te nemen om fietsers en voetgangers voldoende 
ruimte te kunnen bieden zoals het tijdelijk beperken van autoverkeer, het opheffen van 
parkeerplekken en/of het weghalen van reclameborden?  
 

Momenteel loopt er een verkennend onderzoek naar nieuwe fietsverbindingen (brief 18 oktober 
2019)  

3. Welke straten zouden nu al meer ruimte aan fietsers kunnen bieden om te ervaren welke 
potentiële fietsverbindingen goed zouden kunnen werken? 

 
Wanneer de scholen weer open gaan zullen ook veel kinderen naar school gebracht worden. Dit kan 
voor veel drukte zorgen in staten met scholen. 
 

4. Is het college bereid om maatregelen te nemen die er voor zorgen dat met name 
voetgangers en fietsers hier meer ruimte hebben? Bijvoorbeeld door tijdelijk 
eenrichtingsverkeer in te voeren of parkeerplaatsen op te heffen. 

 
Door het verminderde verkeer ervaren veel fietsers dat ze nu te lang voor verkeerslichten moeten 
wachten terwijl er geen of bijna geen auto’s voorbijkomen. De Fietsersbond heeft op social media al 
gesuggereerd tijdelijk verkeerslichten uit te schakelen om de doorstroming van fietsers te 
verbeteren.  
 

5. Hoe beoordeelt het college deze suggestie en is het bereid om deze samen met de 
Fietsersbond snel uit te werken? 

 
 
 


