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Tijdelijke verlenging proef schoolstraat Nolenslaan 
 
We willen de omgeving van de school verkeersveiliger maken en zo meer ruimte geven aan kinderen om 
lopend of fietsend naar school te komen. Zonder auto’s voelen kinderen zich veiliger en is de lucht schoner. 
Daarom zijn we 9 november gestart met het afsluiten van de Nolenslaan tijdens breng- en haaltijden van de 
Dr. Bosschool. Deze proef loopt tot en met 18 december, maar wordt verlengd tot begin februari. In dit 
wijkbericht leest u daar meer over. 
 
Sinds 9 november wordt de Nolenslaan elke schooldag 
tijdens breng- en haaltijden afgesloten voor auto’s 
waarmee kinderen worden gebracht of gehaald. Zo 
willen we de omgeving van de school veiliger maken 
en meer ruimte geven aan lopende en fietsende 
kinderen van de Dr. Bosschool. De proef zou tot en 
met 18 december duren. 
 

 
Spandoek op afsluithek in de Nolenslaan 
 
De eerste ervaringen rondom de school zijn op dit 
moment positief. Er is een goede samenwerking met 
ouders en kinderen van de school. De verkeersouders 
en verkeersregelaars bij de hekken, de wijkboa’s en de 
wijkagenten geven aan dat het invoeren van de 
schoolstraat vrij soepel verloopt. Wel zijn enkele 
zorgen gemeld vanuit de Gijsbrecht van 
Walenborchstraat over toename van het autoverkeer 
daar. Dit leidt tot een gevoel van verkeersonveiligheid 
in deze straat.  
 
Proef verlengen tot begin februari 
Na zes weken is men redelijk gewend aan de nieuwe 
situatie. Dat houden we graag vast tot er een besluit 
genomen kan worden over de voortzetting van de 
schoolstraat. Er is dan geen nieuwe opstartfase nodig 
als besloten wordt om de schoolstraat definitief voort 
te zetten. Daarnaast geeft de verlenging gelegenheid  

 
om te kijken wat we kunnen doen aan de situatie in de 
Gijsbrecht van Walenborchstraat en eventuele andere 
knelpunten die uit de evaluatie volgen. 
 
In de eerste twee weken van januari zullen 
verkeersregelaars weer de hekken bemensen, daarna 
nemen ouders van de Dr. Bosschool dit over. Op deze 
manier krijgen we ook meteen inzicht in de werking 
van de afsluiting zonder verkeersregelaars. 
 
Besluit over vervolg 
Eind december verzamelen we alle informatie die 
tijdens de proef is opgehaald: de ervaringen van 
ouders, kinderen, omwonenden en verkeersregelaars, 
de metingen en de binnengekomen reacties. Dit wordt 
begin januari verwerkt in een evaluatierapport. Op 
basis van deze evaluatie besluiten we - scholen en 
gemeente - of het doel behaald is en of we de 
schoolstraat permanent willen invoeren. De beslissing 
hierover nemen we begin februari. 
 
Bureau Ecorys is ingehuurd om alle informatie te 
verzamelen en de evaluatie te doen. Zij zijn inmiddels 
bezig met de tweede enquêteronde. Het zou fijn zijn 
als u hieraan mee wilt werken door uiterlijk dinsdag 16 
december de vragenlijst in te vullen.  
U komt direct bij de vragenlijst via het webadres   
hiips://chkmkt.com/utrecht-omwonenden of door de 
QR-code hiernaast te scannen 
met uw smartphone. Het invullen 
van de vragenlijst kost u slechts 
enkele minuten. Ook is er ruimte 
om uw eigen opmerkingen te 
plaatsen. 
 



 
  

 
 
 
Informatiebijeenkomt 

Op deze avond tonen we u de uitkomsten van de 
evaluatie en gaan we hierover met elkaar in gesprek. 
Hierbij zijn ook de verkeersouders en directie van 
school en de gemeente aanwezig. 
 
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij 
Annika Ridderikhoff (projectleider), via telefoonnummer 
14 030 of a.ridderikhoff@utrecht.nl. U ontvangt dan 
een link voor deelname aan de bijeenkomst. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij 
Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Donderstraat 1, of 
via telefoonnummer 14 030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Een verkeersveilige woonomgeving?  
De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op 
straat. Dit vraagt om bewust verkeersveilig gedrag 
van automobilisten, fietsers en voetgangers. We 
vragen iedereen om rekening te houden met elkaar. 
Door met aandacht de weg op te gaan en rustig te 
rijden. Waar dat kan en nodig is, passen we drukke 
en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een 
verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen 
met borden, drempels of verkeerslichten. Wilt u meer 
weten over verkeersveiligheid? Kijk dan op: 
www utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier staat wat wij 
doen en wat u kunt doen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donderdag 14 januari van 19.30-21.00 uur 
online informatiebijeenkomst voor omwonenden 
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