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Informatieavond over verkeer Westplein en herinrichting 

Graadt van Roggenweg   

Het Westplein en omgeving veranderen we stap voor stap in het Lombokplein. We zorgen ervoor dat 

dit nieuwe stukje stad en de omliggende buurten goed te bereiken zijn. En we maken er een prettige 

plek van om te wonen en leven. Het verkeer en de inrichting van de Graadt van Roggenweg en het 

Westplein gaan ingrijpend veranderen. We vertellen u daar graag meer over op dinsdag 16 oktober, 

19.30 uur in het Stadskantoor.  

Achtergrond   

Op en rond het Westplein bouwen we vanaf eind 

2021 een nieuw stukje stadscentrum: het 

Lombokplein. Dat heeft de gemeenteraad 

afgelopen december besloten bij de vaststelling 

van de omgevingsvisie Beurskwartier en 

Lombokplein.  

 

Onze stad, uw straat  

Utrecht groeit: mensen wonen, werken en komen 

hier graag. En dat allemaal in dezelfde ruimte, 

binnen de grenzen van de stad. Hoe blijven de 

stad en uw straat bereikbaar en prettig om te 

wonen? We nemen verschillende maatregelen die 

voor een soepele afwikkeling van het verkeer 

moeten zorgen. We verleggen onder andere een 

deel van de Graadt van Roggenweg en maken er 

een stadsstraat van vanaf de Koningsberger-

straat tot de Daalsetunnel. Een stadsstraat is een 

weg met twee rijbanen – één per rijrichting – 

waar je 30 km per uur mag rijden. Op 16 

oktober informeren we u over de stand van 

zaken.  

  

Verdwijnen ventweg Graadt van Roggenweg 

De huidige ventweg naast de Graadt van 

Roggenweg willen we opheffen. Er komt dan 

ruimte vrij voor bijvoorbeeld parkeren, extra 

groen of iets anders. Heeft u een goed idee voor 

deze ruimte? Laat het ons weten op 16 oktober 

tijdens de informatieavond.  

 

Programma informatieavond 16 oktober  

Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau 1, 6e 

verdieping, zaal V34/35 

 19.30 uur - Inloop met koffie en thee 

 19.45 uur – Start presentatie over het 

stedelijke mobiliteitsplan en de maatregelen 

rondom Graadt van Roggenweg en Westplein  

 20.30 uur – In diverse zalen zijn 

gesprekstafels over mobiliteit en verkeer  

 20.30 uur – Bewoners Graadt Van 

Roggenweg kunnen ideeën kwijt voor een 

andere invulling van de ventweg    

 21.30 uur – einde informatieavond 

 

Lombokplein maken we samen 

Op woensdagavond 14 november willen we 

samen met bewoners een schetsontwerp maken 

van het toekomstige Lombokpark. En gaan we 

inventariseren welke ideeën er zijn voor het 

programma in de nieuwe bebouwing. Wilt u 

meedoen? Geef u dan op bij stadslab@utrecht.nl.  

 

Aanleiding voor deze bijeenkomst is dat - met 

inbreng van bewoners - de omgevingsvisie kaart 

Lombokplein is aangepast. Zo komt er in plaats 

van een plein aan het water een park. En in de 

bebouwing komen 2 openbaar toegankelijke 
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Verspreidingsgebied:  Alle adressen in het gebied dat wordt begrensd door de Koningsbergerstraat, Graadt van 

Roggenweg, Leidseweg, Lombokstraat, Douwes Dekkerstraat, Cremerstraat, Lange Hagelstraat, Jaarbeursplein en 

Westplein 

tuinen. Verder is er ruimte voor 350 tot 400 

woningen verdeeld over drie bouwvlekken. Zie 

onderstaande kaart.     

De gemeenteraad is op 20 september akkoord 

gegaan met deze aanpassing en met verdere 

uitwerking ervan. Meer informatie over de 

bijeenkomst op 14 november staat in de 

nieuwsbrief Lombokplein. U ontvangt hierover 

geen wijkbericht meer in uw brievenbus.  

 

Verdere vervolg  

De resultaten van alle bijeenkomsten met 

bewoners en belanghebbenden worden waar  

mogelijk verwerkt in het Stedenbouwkundig 

Programma van Eisen (SPvE) en Functioneel 

Ontwerp van de buitenruimte (FO). Vóórdat we 

de conceptversies van het SPvE en FO ter inzage 

leggen voor reactie (inspraak), organiseren we 

nog een informatieavond. Dat zal eind dit jaar of 

begin volgend jaar zijn.  

 

Meer informatie 

Op de website www.utrecht.nl/lombokplein 

vindt u informatie over het project Lombokplein, 

de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein 

en hoe u zich kunt aanmelden voor de digitale 

nieuwsbrief. Op www.utrecht.nl/slimmeroutes 

leest u meer over het mobiliteitsplan van Utrecht. 
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