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College	  laat	  haalbare	  gezonde	  oplossing	  voor	  
stadsboulevard	  links	  liggen	  
	  
Bewoners	  van	  de	  wijk	  Majella	  hebben	  per	  brief	  vol	  ongeloof	  gereageerd	  op	  het	  
besluit	  van	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  op	  de	  plannen	  voor	  de	  
Westelijke	  Stadsboulevard.	  Terwijl	  één	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  
stadsboulevard	  is	  om	  de	  leefomgeving	  te	  verbeteren,	  waaronder	  verbetering	  van	  
de	  luchtkwaliteit	  en	  vermindering	  van	  geluidshinder,	  heeft	  de	  gemeente	  bij	  de	  
Majellaknoop	  en	  Thomas	  a	  Kempisweg	  juist	  gekozen	  voor	  de	  variant	  waarbij	  er	  
(ten	  opzichte	  van	  nu)	  per	  dag	  honderden	  auto’s	  	  extra	  door	  de	  Thomas	  a	  
Kempisweg	  worden	  gestuurd.	  Met	  bijbehorende	  negatieve	  effecten	  voor	  de	  
gezondheid	  van	  de	  bewoners.	  
	  
Hoop	  gericht	  op	  juiste	  keuze	  door	  gemeenteraad	  
De	  wijkbewoners	  begrijpen	  er	  niks	  van	  dat	  het	  college	  in	  het	  besluit	  over	  de	  
westelijke	  stadsboulevard	  vasthoudt	  aan	  de	  gemeentelijke	  variant	  van	  de	  
omvorming	  van	  de	  Thomas	  a	  Kempisweg	  tot	  stadsboulevard,	  terwijl	  de	  in	  
samenwerking	  met	  de	  buurt	  ontwikkelde	  ‘Fris	  Alternatief’	  variant	  veel	  meer	  
gezondheidsvoordelen	  biedt.	  Dit	  blijkt	  u	  berekeningen	  van	  de	  gemeente.	  De	  ‘Fris’	  
variant	  scoort	  33%	  beter	  op	  geluid	  en	  heeft	  ook	  een	  betere	  score	  op	  luchtkwaliteit.	  
Beide	  varianten	  bleken	  verkeerskundig	  en	  financieel	  haalbaar.	  De	  hoop	  van	  de	  
bewoners	  is	  nu	  gericht	  op	  de	  gemeenteraad,	  die	  naar	  verwachting	  in	  december	  een	  
besluit	  neemt	  over	  de	  westelijke	  stadsboulevard.	  Onderdeel	  van	  dat	  besluit	  is	  de	  
keuze	  voor	  één	  van	  de	  twee	  varianten.	  
	  
‘Dubbeltje	  op	  zijn	  kant	  viel	  verkeerd’	  
Het	  college	  geeft	  aan	  dat	  de	  variantkeuze	  ‘een	  dubbeltje	  op	  zijn	  kant’	  was.	  De	  
bewoners	  zijn	  teleurgesteld	  dat	  de	  gezondheidsvoordelen	  die	  de	  ‘Fris	  Alternatief’	  
variant	  heeft	  ten	  opzichte	  van	  de	  gemeentelijke	  variant	  het	  dubbeltje	  bij	  de	  
besluitvorming	  door	  het	  college	  niet	  de	  goede	  kant	  op	  heeft	  laten	  vallen.	  Jacco	  de	  
Hoog,	  een	  van	  de	  vanaf	  het	  begin	  van	  de	  gemeentelijke	  planvorming	  betrokken	  
buurtbewoners:	  “Beide	  varianten	  zijn	  uitvoerbaar	  en	  vragen	  om	  verdere	  uitwerking,	  
waarbij	  eventuele	  	  nadelen	  kunnen	  worden	  weggewerkt	  of	  gecompenseerd	  door	  
extra	  maatregelen.	  Naar	  mogelijke	  extra	  maatregelen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  
maatregelen	  tegen	  mogelijke	  geluidshinder	  op	  een	  klein	  aantal	  woningen	  in	  de	  ‘Fris	  
Alternatief’	  variant,	  heeft	  de	  gemeente	  nog	  niet	  eens	  gekeken!	  Ook	  naar	  de	  toegang	  
tot	  de	  wijk	  Majella	  moet	  nog	  eens	  goed	  worden	  gekeken.	  Dat	  kan	  beter.	  Maar	  het	  
belangrijkste	  is	  dat	  het	  college	  nu	  een	  flinke	  gezondheidsverbetering	  laat	  liggen	  voor	  
de	  ruim	  300	  bewoners	  aan	  de	  Thomas	  a	  Kempisweg.	  Een	  weg	  die	  toch	  nu	  al	  dicht	  
tegen	  de	  grenzen	  zit	  van	  luchtkwaliteit	  en	  geluid.”	  	  



	  
Veel	  steun	  voor	  door	  inwoners	  bedachte	  ‘	  Fris	  Alternatief’	  variant	  
In	  2015	  ontstonden	  bij	  bewoners	  de	  eerste	  ideeen	  voor	  een	  variant	  op	  de	  
gemeentelijke	  plannen.	  Nadat	  verantwoordelijk	  wethouder	  Lot	  van	  Hooijdonk	  had	  
toegezegd	  de	  bewonersvariant	  als	  volwaardige	  variant	  te	  willen	  uitwerken	  (naast	  de	  
gemeentelijke	  variant),	  heeft	  een	  kleine	  vertegenwoordiging	  van	  de	  buurtbewoners	  
intensief	  met	  de	  gemeente	  samengewerkt	  om	  verder	  invulling	  te	  geven	  aan	  de	  
variant.	  Op	  verschillende	  gemeentelijke	  informatieavonden	  hebben	  de	  bewoners	  
‘hun’	  variant	  aan	  medebewoners	  en	  andere	  geinteresseerden	  toegelicht.	  Het	  
draagvlak	  voor	  de	  bewonersvariant	  bleek	  groot.	  Ook	  tijdens	  een	  druk	  bezochte	  
raadsinformatieavond	  in	  september	  van	  dit	  jaar	  werd	  het	  enthousiasme	  voor	  de	  ‘Fris	  
Alternatief’	  variant	  bevestigd.	  Bijna	  alle	  	  aanwezige	  bewoners	  uit	  de	  wijken	  Oog	  in	  
Al,	  Majella	  en	  Schepenbuurt	  gaven	  	  de	  voorkeur	  aan	  de	  bewonersvariant.	  Slechts	  1	  
aanwezige	  had	  voorkeur	  voor	  de	  gemeentelijke	  variant.	  Ook	  uit	  de	  inspraakreacties	  
blijkt	  dat	  er	  veel	  draagvlak	  is	  voor	  de	  ‘Fris	  Alternatief’	  variant.	  De	  Hoog:	  “Dit	  maakt	  
de	  keuze	  van	  het	  college	  nog	  onbegrijpelijker	  want	  Utrecht	  maken	  we	  volgens	  het	  
college	  toch	  samen?”.	  	  
	  
Bewoners	  blijven	  constructief	  meedenken	  
Ondanks	  de	  volgens	  de	  bewoners	  teleurstellende	  keuze	  van	  het	  college,	  bieden	  zij	  
het	  college	  per	  brief	  aan	  ook	  in	  de	  verdere	  uitwerking	  van	  de	  stadsboulevard	  een	  
constructieve	  bijdrage	  te	  leveren	  door	  mee	  te	  denken	  en	  te	  doen.	  De	  bewoners	  
dringen	  er	  bij	  het	  college	  op	  aan	  het	  proces	  dat	  volgt	  na	  besluitvorming	  zorgvuldig	  
en	  zonder	  onnodige	  aannames	  te	  doorlopen.	  	  
	  
Voor	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  is	  als	  alles	  meezit	  duidelijk	  hoe	  het	  verder	  gaat	  met	  de	  
westelijke	  stadsboulevard	  en	  hoe	  de	  invulling	  bij	  de	  Majellaknoop	  en	  Thomas	  a	  
Kempisweg	  er	  uit	  ziet.	  De	  bewoners	  wachten	  vol	  spanning	  af	  en	  hopen	  op	  een	  goede	  
en	  gezonde	  keuze	  door	  de	  gemeenteraad.	  	  
	  
Op	  14	  december	  organiseert	  de	  raad	  een	  Raadsinformatieavond	  waar	  bewoners	  nog	  
één	  keer	  hun	  mening	  kunnen	  geven.	  Daarna	  is	  het	  op	  14	  december	  aan	  de	  
raadscommissie	  om	  de	  juiste	  keuze	  te	  maken.	  
	  
	  


