
De ‘Kracht van Utrecht’
biedt een andere toekomst voor 
onze stadwww.krachtvanutrecht-initiatief.nl De ‘Kracht van Utrecht’ is een initiatief van een groeiende groep betrokken en deskundige Utrechtse inwoners, die concrete voorstellen hebben gemaakt om in onze stad en regio een omslag te maken naar duurzame mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad.Het initiatief voor de ‘Kracht van Utrecht’ is een paar jaar terug ontstaan toen het Rijk met plannen kwam voor verbreding van alle snelwegen en een verdere aantasting van Amelisweerd. In twee maanden tijd maakten wij een rapport, waarin wij berekenden dat meer en nieuwe wegen niet nodig zijn  als 1 op de 7 automobilisten hun voertuig laten staan. Tegelijk werkten wij uit, hoe automobilisten een goed alternatief kon worden geboden. Dat begint bij een verstandige ruimtelijke ontwikkeling en ervoor te zorgen dat mensen er meer voor kiezen om thuis te werken of met de (E-)fiets of OV naar het werk te gaan.  De grootste winst in gezondere stadslucht is te behalen door het woon-werkverkeer met de auto te ontmoedigen, maar dan is investeren in schone (E-)fiets- en openbaar vervoernetwerken, zoals regionale tramlijnen, natuurlijk belangrijk.  Ons rapport vond grote steun bij de gemeente en de Tweede Kamer, maar het Rijk drukte door. Het Rijk houdt nog altijd vast aan het verbreden van de A27; tussen Lunetten en Rijnsweerd tot maar liefst 2x7 rijstroken! Dat betekent een kostbare verbreding van de bak bij Amelisweerd met nog eens 30 meter. En een stimulans om nog meer de auto te pakken, enorm veel meer herrie in de wijken, en dat niet alleen in ons kostbare bos. Daarnaast hebben de plannen van Rijkswaterstaat volgens hun eigen rapporten grote technische risico’s, omdat het gevaar bestaat dat de folie onder de A27 wordt aangetast die het grondwater onder de weg tegenhoudt.Samen met buurt- en wijkcomités zijn wij hiertegen in verzet. En hebben wij met andere deskundigen van Fietsersbond en OV-tram onze alternatieven verder ontwikkeld: óók een overkapping boven de huidige bak  van Amelisweerd en de A27 van Voordorp tot Lunetten. Dat is – met veel andere informatie en commentaren –te lezen op onze website, zie de kop!

Kies voor de toekomst van Utrecht en AmelisweerdWe staan nu op een kruispunt. Het kabinet is gevallen. De Tweede Kamer wil ‘geen onomkeerbare besluiten’ over de Ring Utrecht. Wat het nu wordt, ligt nog helemaal open. Belangrijk is dus de keuze die u maakt, straks op de verkiezingsdag van 12 september.  En belangrijk is dat de diverse partijen, maar ook de gemeente Utrecht zelf helder aangeven wat ze wel en wat ze niet willen. U kunt het allemaal volgen op onze website!
U kunt ook zelf actief worden. Ook bij de organisaties waarmee we nauw samenwerken: - Vrienden van Amelisweerd info@vriendenvanamelisweerd.nl- Werkgroep A27 Voordorp werkgroepA27voordorp@gmail.com- Werkgroep Ezelsdijk/Kardinaal de Jongweg info@ezelsdijk.nl- Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid schoneluchtutrecht@gmail.com- Fietsersbond afdeling Utrecht politiek@fietsersbondutrecht.nlOf neem contact op met de ‘Kracht van Utrecht’ voor meer informatie of om eens bij ons langs te komen. Doorgaans komen wij elke vrijdagmiddag om 16.00 bijeen.Ook willen wij u helpen een huiskamerbijeenkomst te organiseren, waar u het eens met uw buurt-  of straatgenoten kan bespreken wat je als betrokken stadsbewoner zelf kan bijdragen aan een schoner en mooier Utrecht.
Contact: Jos Kloppenborg & Jan Korff de Gidts  06 3363 0344  |  info@krachtvanutrecht-initiatief.nl 
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