Vergunning voor kap boom Paardenveld ontbreekt

Boom hindert verkeer

De gewraakte boom midden op de
weg. Volgens de gemeente Utrecht
duurt het nog wel even voordat de
boom gekapt wordt.
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De werkzaamheden rond het
Paardenveld zorgen voor veel
frustratie. De laatste tijdelijke route
pakt ongelukkig uit. Door het
ontbreken van een kapvergunning
is er een boom midden op de weg
blijven staan, waar auto's om heen
moeten.
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In een oogwenk moeten zij
beslissen of ze afslaan naar de
Graadt van Roggenweg of naar de
Vleutsenweg. Passeren zij links of
rechts de boom in het midden van
de weg?

Daalsetunnel, is er een gekke
situatie ontstaan. In de
middenberm is een grote boom
gespaard gebleven, omgeven door
betonblokken. Vlak daarvoor
moeten automobilisten snel
beslissen welke kant zij oprijden.
Gaan ze links richting Graadt van
Roggenweg of rechts naar de
Vleutenseweg. Waar zij vroeger
nog van rijbaan konden wisselen,
zelfs onder de Daalsetunnel, is dat
nu niet meer mogelijk. Eenmaal
gekozen, op de krappe en korte
rijbaan, is er geen weg meer terug.
Gerard van Wakeren, voorzitter van
de Wijkraad Noordwest: ,,Het duurt
vooral allemaal heel erg lang. Daar
zit de grootste ergernis." Volgens
Van Wakeren is het logisch dat de
ongemakken er zijn. ,,Er wordt nou
eenmaal veel gedaan rondom het
Paardenveld.''
De voorman van de wijkraad wijst
erop dat niet alleen automobilisten
rondom het Paardenveld steeds
moeten zoeken naar de weg. ,,Ook
fietsers zien zich telkens
geconfronteerd met een nieuwe
route vanaf de
Amsterdamsestraatweg richting de
Catharijnesingel."
Vergunning

Door de vele werkzaamheden die
het mogelijk moeten maken dat er
weer water door de
Catharijnesingel gaat stromen,
vanaf de Singel tot aan
TivoliVredenburg, is het al
maanden passen en meten rondom
het verkeersplein.
Rijstroken worden gestript,
afgesloten, verlegd en opnieuw
aangelegd. En dat betekent
voortdurend andere routes voor de
vele duizenden mensen die er
dagelijks komen.
Boom in middenberm
Bij de nieuwste tijdelijke route, van
het Paardenveld richting
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Erik Suik, woordvoerder van de
gemeente Utrecht, stelt dat de
overlast op het verkeersplein nog
wel even gaat duren. ,,De boom die
in het midden van de weg staat
moet nog worden gekapt. De
vergunningen daarvoor zijn nog
niet binnen en in het slechtste
geval laten die ook nog wel even
op zich wachten."
Volgens Nordy Bamers, wonend
aan de Amsterdamsestraatweg, is
het een bende rond het
Paardenveld. ,,Het lijkt wel of het er
iedere week verandert. In de
nieuwste situatie mag je eigenlijk
geen fout maken, anders zit je fout
en kun je niet meer terug."
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