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Geachte wethouder,

Donderdagavond kreeg ik – niet van gemeentelijke zijde – een persbericht en een brief aan de

gemeenteraad toegemaild met het bericht dat de gemeente Utrecht zal starten met de aanleg van een

parkeerplaats bij het begin van de oprijlaan van Oud-Amelisweerd. 

Als bekend pleiten de Vrienden van Amelisweerd al jaren voor het opheffen van het parkeren op de

Voorlaan, de oprijlaan van Oud-Amelisweerd. De aanleg van de vervangende parkeerplaats voor 100

auto’s heeft dan ook onze instemming. Enkele maanden geleden hebben wij een constructief overleg

over het specifieke ontwerp gehad.

Groot is echter onze verbazing dat in de brief en het persbericht tegelijkertijd al onder meer de aanleg

van 60 extra parkeerplaatsen ter plekke wordt aangekondigd. Dit komt voor ons als een totale

verrassing. 

Op maandag 5 oktober vond een overleg plaats tussen u en de Begeleidingscommissie voor de

Toekomstvisie voor de Landgoederen, in aanwezigheid van enkele ambtenaren. Daar kwam ook de

parkeerproblematiek aan de orde, en vooral de zinsnede: “Met de maatregelen uit 2009 is de actuele

parkeerproblematiek opgelost” (p.39). Daar zette in mijn herinnering de gehele begeleidingscommissie

vraagtekens bij, vooral gezien de ervaren overlast in de weekeinden van het verkeer over het bruggetje

en door de poort bij ingang van Rhijnauwen. Vanuit de Begeleidingscommissie werd aangedrongen

om oplossingen voor deze overlast bij de verdere uitwerking te betrekken en vooral ook te kijken naar

het meer aantrekkelijk maken van De Uithofzijde als entree voor de landgoederen. De conclusie was

in mijn optiek dat we met z’n allen nog eens goed door wilden denken over mogelijke

oplossingsrichtingen - uitgaande van het opheffen van parkeren op de lanen - en dat dit verder diende

te worden uitgewerkt binnen het kader van de Toekomstvisie.

Nu al aankondigen dat er 60 parkeerplaatsen extra worden aangelegd vinden wij in strijd met de

conclusie om er samen nog eens goed op terug te komen. En in strijd met een tekst van de Ontwerp

Toekomstvisie waar ieder zich wel in kon vinden: “Wat betreft parkeren worden erin de toekomst geen

extra parkeerplaatsen toegevoegd.” (p.39). 

De Vrienden van Amelisweerd erkennen de ernst van de parkeerproblematiek. Wij vinden dat de

oplossingen niet even snel ad hoc op basis van al dan niet toevallige subsidies moet worden gevonden,

maar binnen het kader van de strategische keuzes van de Toekomstvisie, waarbij we ook kijken naar

de verdeling van de parkeerdruk over de landgoederen als geheel, daarbij inbegrepen het benutten van

mogelijkheden aan de zijde van De Uithof.

Wij willen daarover gaarne met u in gesprek.

Namens de Vrienden van Amelisweerd,

Jos Kloppenborg, secretaris  


