'Weer auto's radicaler van Westplein'

Het Westplein gezien vanaf de
Volksbanktoren.
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Utrecht moet het autoverkeer met
knips en knijps radicaler weren van
het Westplein. Tegelijkertijd moet
de bereikbaarheid van noord-west
Utrecht vanaf de snelweg verbeterd
worden.
Dat stelt de werkgroep Lombok
Centraal in een open brief aan de
gemeenteraad van Utrecht.
Lombok Centraal heeft geen
vertrouwen in de huidige plannen
van de gemeente Utrecht die het
autoverkeer op het Westplein
zouden moeten terugbrengen tot
niet meer dan 15.000 auto's per
dag. Nu zijn dat er circa 25.000 per
etmaal.
Het Westplein vormt een flinke
barrière tussen de wijk Lombok en
het stationsgebied en de
binnenstad. Veel Lombokkers zien
het Westplein in de toekomst graag
zo autoluw mogelijk.
Lombok Centraal reageert met haar
brief op de omgevingsvisie van de
gemeente Utrecht voor het
zogeheten Jaarbeurskwartier en
Lombokplein. Daarin is de
komende tien jaar veel (hoge)
nieuwbouw voorzien rond de
Jaarbeurs, het station en op het
Westplein. Daar ontstaat langs de
door te trekken Leidsche Rijn het
nieuwe Lombokplein.

Catharijne-eigenaar Klépierre hecht
aan een goede bereikbaarheid van
het winkelcentrum, ook met de
auto. De gemeente Utrecht wil zo
veel mogelijk automobilisten al voor
het Merwedekanaal bij de
Jaarbeurs laten parkeren. Met een
versmalde Graadt van Roggenweg
moet het aantal automobilisten dan
tot maximaal 15.000 per dag
beperkt worden.
Lombok Centraal heeft geen
vertrouwen in deze constructie en
pleit voor duidelijker keuzes. Het
maakt de vergelijking met de
Oudegracht en de Steenweg, waar
midden vorig eeuw veel verzet rees
toen die autovrij werden gemaakt,
terwijl dat nu een
vanzelfsprekendheid is. De
Lombokkers bepleiten niet het
afsluiten van de route naar de
Daalsetunnel, maar naast
stimulering van openbaar vervoer
en fiets maatregelen om meer
mensen te dwingen met hun auto
buiten de stad te blijven.
Knijps en knips
Dat kan aldus Lombok Centraal
'door het doorgaand verkeer en een
deel van het parkeren naar buiten
de ring te drukken en voor hardere
knijps en knips te kiezen. Door
scherp te kiezen, kun je groepen
die je echt per auto toegang tot de
binnenstad wilt bieden goed
bedienen, zónder de binnenstad en
de direct aangrenzende wijken op
een onaangename en onnodige
manier te belasten', aldus Lombok
Centraal. 'Dit vergt met name in
Utrecht-Noordwest aanvulling en
verbetering van de infrastructuur'.

Erlangs is nog altijd een
doorgaande route voorzien vanaf
de Graadt van Roggenweg naar de
Daalsetunnel. Met name Hoog
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