Gemeente wil zo spoedig mogelijk een oplossing voor situatie in Oog in Al

Vluchtheuvel kan kruispunt op de Pijperlaan veiliger maken
De vluchtheuvel kan niet op de
kruising zelf worden geplaatst,
omdat vrachtwagens een ruime
draaicirkel nodig hebben als ze een
bocht maken. De gemeente wil de
heuvel daarom iets voor de kruising
plaatsen.
Omwonenden bij het kruispunt
Leidseweg/Pijperlaan dat volgens hen
levensgevaarlijk is voor met name
fietsers.
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De gemeente Utrecht wil de
problemen rond de gevaarlijke
kruising op de Pijperlaan in Oog in
Al oplossen door een vluchtheuvel
te plaatsen. Momenteel wordt
uitgezocht of de heuvel
daadwerkelijk een einde kan
maken aan het gevaar op het
kruispunt.
Bij de kruising op de Pijperlaan
staan auto's rond spitstijd geregeld
voorgesorteerd alsof ze rechtsaf
slaan richting de Leidseweg, maar
zodra het stoplicht groen wordt
rijden ze toch rechtdoor, om zo de
lange files te vermijden.
Zorgen

Rechtdoor
Bestuurders worden zo eerder
gedwongen te kiezen om rechtdoor
te gaan of rechtsaf te slaan, en
kunnen vanwege de heuvel niet op
het laatste moment nog besluiten
van weghelft te switchen. Een
mogelijk nadeel is de ruimte tussen
de kruising en de vluchtheuvel,
waar bestuurders nog wel ruimte
hebben om van weghelft te
wisselen.
,,Dan zit er misschien 50 meter
tussen, waar er eerst honderden
meters tussen zat. We zoeken nu
nog uit hoe dichtbij hij geplaatst kan
worden, en of dit dan het gewenste
effect heeft'', Zegt Keuning.
Laetitia Ouillet, omwonende en
initiatiefneemster van de petitie, is
blij met het plan van de gemeente.
,,Als dit wordt doorgezet, ben ik
heel dankbaar'', reageert de
bewoonster. ,,We gaan voor de
zekerheid wel door met de petitie,
maar dit zou een goede oplossing
zijn.''

Omwonenden, die zich zorgen
maken om overstekende kinderen
richting zwembad Den Hommel,
zijn deze week gestart met een
handtekeningenactie om de
gemeente tot actie aan te zetten.
De petitie lijkt niet meer nodig, want
volgens woordvoerder van de
gemeente Matthijs Keuning zoekt
de gemeente naar een acute
oplossing om het gevaar op de
kruising een halt toe te roepen.
,,Wij zien wat bewoners zien, en
zoeken nu uit waar we zo snel
mogelijk een vluchtheuvel kunnen
plaatsen'', bevestigt Keuning.
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