Aanpak creëert ruimte voor groen en parkeren

CDA: Laat ook auto's over busbanen rijden
UTRECHT
DIANE HOEKSTRA

Het CDA in Utrecht wil
onderzoeken in hoeverre busbanen
in de stad ook door auto's gebruikt
kunnen worden. Volgens de partij
zijn daarvoor in elk geval de banen
in De Meern en Vleuterweide
geschikt.
Dat staat in het
verkiezingsprogramma van het
CDA, dat de leden woensdagavond
hebben vastgesteld.
Volgens lijsttrekker Sander van
Waveren kan met het
dubbelgebruik van een busbaan
veel openbare ruimte worden
gewonnen. "Op de busbanen in De
Meern en Vleuterweide rijden
relatief weinig bussen. Parallel aan
deze busbanen liggen niet heel
drukke autowegen. Als hier de auto
op de busbaan kan, kun je de
vrijgekomen ruimte van de auto's
inzetten voor groen of voor de
fietser."

zijn om je auto vlak bij je woning
neer te zetten. Zo is nu voor de
nieuwbouw bij de
Cartesiusdriehoek afgesproken dat
er voor sociale huurwoningen geen
plek wordt vrijgemaakt. Dat vinden
wij niet eerlijk.''
De lijsttrekker, die nu met drie
zetels in de oppositie zit, is ook
voorstander van de aanleg van
snelfietsroutes en het stimuleren
van elektrisch fietsen. "Utrecht doet
heel veel voor fietsers, en dat is
prima, maar veel minder voor
auto's. Dat willen wij anders."
Kooploze zondag
De christendemocraten zijn ook
voor de invoering van een
maandelijkse 'kooploze' zondag.
Sinds 2013 kunnen winkels in
Utrecht alle zondagen open.

Van Waveren denkt ook dat de
verkeersveiligheid hierdoor
toeneemt. "Op busbanen met
weinig verkeer letten mensen
minder goed op met oversteken,
dan wanneer ze een weg passeren
die drukker bereden wordt.''
Rijnsweerd
De CDA'er denkt dat mogelijk ook
de busbaan naar De Uithof in
aanmerking komt. "Zeker als hier
straks de tram rijdt. Het zou de
parkeerdruk in de woonwijk
Rijnsweerd kunnen verminderen.
Bewoners klagen dat medewerkers
van de kantoren aan de overkant in
hun wijk parkeren. De ruimte van
de autorijbaan zou dan parkeerplek
kunnen worden."
De partij wil verder dat er bij
nieuwbouwblokken ruimte komt
voor parkeren. "Het moet mogelijk
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