
Welkom bij themasessie 2: 
Hoe bereik je Galgenwaard?



• Kennismaken
• Eerste reacties op ingestuurde ideeën 
• Peiling via Mentimeter
• Presentatie Dimitri van Veen
• Werksessie
• Plenaire terugkoppeling werksessie
• Vraag & Antwoord
• Vervolgplanning en afsluiting
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Resultaten enquête 











Eerste reacties op ingestuurde ideeën



Idee #1

Maak een ondergrondse parkeergarage.



Idee #2

Laat het OV vaker rijden, bijvoorbeeld voor supporters 
in het weekend en in de avonduren.



Idee #3

Demotiveer autogebruikers door parkeren duur te 
maken en weinig parkeerplekken aan te bieden. 



Peiling via Mentimeter



Geef uw mening!

• Ga naar www.menti.com

• Vul de code in: 5259 8194

• Of scan  onderstaande QR-code met de 
camera van uw telefoon

http://www.menti.com/


Presentatie: 
Ambities Gemeente Utrecht m.b.t. mobiliteit 

rondom Galgenwaard

Dimitri van Veen



De mobiliteitsambities van Galgenwaard

Dimitri van Veen

Gemeente Utrecht



Waar streven we naar in Utrecht?

RSU 2040



De Utrechtse mobiliteitsaanpak helpt ons dit 
te bereiken



Wat betekent dit voor mobiliteit binnen 
gebiedsontwikkeling Galgenwaard?



Vertaling mobiliteitskaders naar doelen 
Galgenwaard

Afwaarderen 

bestaande auto-

infrastructuur

Aantrekkelijke 

openbare ruimte 

waarin langzaam 

verkeer de 

ruimte krijgt

Benutten 

potentie als OV-

knooppunt

Autogebruik 

beperken tot een 

minimum

Autoparkeren

slimmer 

organiseren



Wat zijn belangrijke opgaven?

Parkeren op 

maaiveld neemt 

veel ruimte in

Waterlinieweg en 

Kromme Rijn 

vormen barrière

Kruisingen nabij 

Waterlinieweg 

zwaar belast

Complexe 

infrastructuur van 

Herculeslaan

Oversteekbaarheid 

langzaam verkeer

Minder doorgaand 

verkeer



Einde



Werksessie



Plenaire terugkoppeling



Reacties en vragen



Vervolgplanning en afsluiting
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www.participatiegalgenwaard.nl

Meldt u aan voor de nieuwsbrief en de volgende themasessies 
op 21 maart: Wat kom je doen in Galgenwaard?



Bedankt voor uw deelname!

Kijk voor meer informatie op 
www.participatiegalgenwaard.nl

Vragen? Mail naar 
info@participatiegalgenwaard.nl

http://www.participatiegalgenwaard.nl/
mailto:info@participatiegalgenwaard.nl

