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KRU: Utrecht gezond en sterk door regionale oplossingen voor mobiliteit
Geen verbreding van de A27 en tunnelbak bij Amelisweerd
De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is tegen de voorgestelde verbreding van de rijksweg A27 en tunnelbak
bij Amelisweerd (ring Utrecht) omdat onze leefomgeving en recreatie -en natuurgebieden zoals
Amelisweerd onherstelbaar zullen worden aangetast. Wij vinden dat de negatieve impact van dit project
niet meer in verhouding staat tot de toegevoegde waarde ervan. Wij vinden ook dat de discussie over de
verbreding van de A27 een “wake-up call” is voor de stad én de regio Utrecht. De KRU signaleert een
urgente behoefte aan een krachtig regionaal mobiliteitsbeleid dat de groeiende vraag op een passende
manier kan opvangen waardoor de verbreding van A27 en de bak overbodig wordt en het Rijk afziet van
dit project.
Visie KRU
Alleen door mobiliteit tijdig en op regionaal niveau te organiseren kan Utrecht in de toekomst
bereikbaarheid garanderen en zich blijven ontwikkelen als een sterke, aantrekkelijke en gezonde regio
van Nederland. Dit vraagt om een schaalsprong in denken en doen in Utrecht waarbij stad en regio
nauwer samenwerken aan een gezonde toekomst. Wij willen snel een intensievere en effectievere
samenwerking tussen Gemeente Utrecht, omliggende gemeenten, de Provincie en het Rijk, om te komen
tot een ambitieus en uitvoerbaar bereikbaarheidsplan voor de Utrechtse regio. Dit plan koppelt de
belangrijkste knelpunten aan concrete projecten van voldoende schaalgrootte die op kortere en langere
termijn oplossingen bieden voor de regio met aantoonbaar nut en noodzaak voor Provincie en Rijk.
Oproep
Wij nodigen lokale politieke partijen, bestuurders, burgerinitiatieven, belangenorganisaties, individuen
en andere belanghebbenden uit ons standpunt te delen door de urgentie uit te spreken van een
regionaal gedragen mobiliteitsvisie die ondersteund wordt met krachtig beleid en concrete projecten in
de regio Utrecht.
Oplossingen voor duurzame mobiliteit
KRU is ervan overtuigd dat goede oplossingen bestaan uit een sterke en slimme combinatie van
regionale infrastructuur voor fiets, OV en auto zodat er voor iedere behoefte en onder alle
omstandigheden opties zijn. KRU geeft waar mogelijk de voorkeur aan duurzame en gezonde vormen
van mobiliteit met de minste impact op klimaat en leefmilieu, zoals o.a. ontwikkeld door Kracht van
Utrecht (KvU).
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