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Beste bewoner, bedrijfseigenaar of overige geïnteresseerde, 
 
Omdat u als bewoner met uw woning of met uw bedrijf grenst aan de doorgaande fietsroute tussen 
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein wil ik u met deze brief graag informeren over de vernieuwing van 
deze fietsroute. Het gaat om de fietsroute die in Nieuwegein loopt via de Utrechtsestraatweg, 
Herenstraat, Doorslag, Geinbrug en Hooglandse Jaagpad.  
 
Het doel van de nieuwe fietsroute is om meer ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers om zo de 
fietsroute aantrekkelijker te maken.Tegelijk zorgen we voor meer veiligheid en comfort op de 
fietsroute. We werken aan een fietsvriendelijke fietsroute en veiliger oversteken van de kruisingen. 
Wij werken als provincie Utrecht hierin samen met de gemeenten Nieuwegein, Utrecht en 
IJsselstein. 
 
Wij hebben al een eerste ontwerp gemaakt (Voorlopig Ontwerp). We vinden het belangrijk om te 
horen wat u als bewoners en bedrijven langs de route en gebruikers van de route van dit ontwerp 
vinden. Dat helpt ons om de plannen verder uit te werken en te verbeteren. Hoe de route loopt, en 
sommige elementen voor de inrichting van de fietsroute, liggen vast.   
 
ONLINE REAGEREN 

Vanwege COVID-19 kunnen we helaas geen fysieke bijeenkomst organiseren. Online kunt u van 
maandag 25 januari t/m zondag 7 februari a.s. uw reactie geven via de website 
experience.geowebonline.nl/IMBYstart. Hier vindt u een toelichting op het Voorlopig Ontwerp en 
leest u hoe u kunt reageren.  
 
De ontwerpen zijn voorzien van een viertal impressies om een beeld te geven van hoe het er in de 
toekomst uit kan komen te zien. U kunt op de interactieve kaart aangeven op de genoemde website 
wat u belangrijk vindt, wat uw zorgen en uw wensen zijn.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/076xCywqAncRzA0SZOBb6?domain=experience.geowebonline.nl
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WAT IS HET VERVOLG? 

Uw inbreng op het Voorlopig Ontwerp verzamelen wij. In een werkgroep waaraan de provincie en de 
gemeenten deelnemen, wordt alle inbreng besproken en van een reactie voorzien. De inbreng kan 
leiden tot wijzigingen of aanvullingen van het Voorlopig Ontwerp.   
 
Alle vragen, opmerkingen, suggesties en onze reacties daarop zullen verschijnen in een reactienota. 
Iedereen die heeft gereageerd krijgt deze toegestuurd zodat u antwoord krijgt op uw vragen en weet 
wat wij met uw inbreng doen. Ook zal de reactienota te lezen zijn op de provinciale website over de 
snelfietsroutes.  
 
De uitvoering van de werkzaamheden staat voorlopig gepland voor 2022-2023.  
 
Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie via de website 
graag tegemoet. Uw opmerkingen en ideeën helpen ons. 
 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans van Engelenburg 
projectleider Fiets provincie Utrecht 
 
 
 


