Gevaarlijke situaties op en rond verdwenen zebrapad

U wilt hier oversteken. Mag dat..?

Niemand houdt zich aan de nieuwe
regels. Een man met een wandelstok,
een vrouw met een kinderwagen
steken gewoon over.
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UTRECHT
Reizigers die bij het busstation op
het Stationsplein in Utrecht naar
hun fiets willen, moeten sinds deze
week opeens 200 meter doorlopen.
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Het centrale zebrapad is geschrapt,
en oversteken mag niet.

medewerkers dat ze 'toch echt de
bus moet halen'.

WOUTER VAN WIJK

Veel mensen laten zich door de
CU-medewerkers adviseren.
,,Sorry, mevrouw, u mag hier niet
meer oversteken'' zegt een van de
medewerkers. Verbaasd reageert
ze: ,,Oh, dank u wel hoor.'' Maar
terwijl de medewerker het gesprek
voert, steken er verderop vijf
mensen wel over.

Tientallen mensen doen het per
minuut, de busbaan oversteken die
loopt tussen de haltes op het
middelste eiland van het busstation
en de oostelijke haltes, aan de kant
van Hoog Catharijne. De reizigers
willen naar hun fiets, die tussen de
pilaren van het winkelcentrum
staat, of richting de Mariaplaats.
Gisteren stonden vijf medewerkers
van CU2030, de organisatie die de
verbouwing van het stationsgebied
leidt, de overstekende reizigers te
vertellen dat het eigenlijk niet mag,
oversteken. Alleen lukte dat totaal
niet. Terwijl het zebrapad maandag
al is weggefreesd, staan er nog
geen borden om reizigers op weg
te helpen. ,,Zoals altijd weten we
weer niet wat er aan de hand is.
Typerend voor de
verkeersmaatregelen in het
stationsgebied,'' verzucht
binnenstadsbewoner mevrouw
Verloon. ,,Het is bedacht achter de
tekentafel dit. Ze doen maar wat.''

Persvoorlichters van de gemeente
konden gisteren niet tijdig tekst en
uitleg geven.

Zelfs de medewerkers van CU2030
snappen het niet. ,,Ze hebben het
alleen maar gevaarlijker gemaakt.
De bussen rijden nu echt keihard.
Eerst moesten ze tenminste nog
stoppen voor de zebra. Mensen
blijven oversteken, wat we ook
doen. Dat snap ik wel als je anders
een paar honderd meter moet
omlopen.''
De verkeerskundigen hebben
bedacht dat de reizigers moeten
oversteken bij het zebrapad richting
de Mariaplaats, of via de trappen
van het Centraal Station. Sommige
reizigers bedanken de gele hesjes
vriendelijk voor hun aanwijzingen,
anderen vertikken het omlopen. Het
is vechten tegen de bierkaai voor
de medewerkers. De reizigers
gulpen in grote groepen uit de bus
en steken gelijk over. Een vrouw
die slecht ter been is roept naar de
woensdag 26 maart 2014
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