
 

 

Lijst verbetermogelijkheden onderhoud openbare ruimte Lage Weide 
 

Algemeen: 

• Er staan meldingen open op Lage Weide sinds 22 juni 2020!  

• +/- 50 meldingen in totaal (per 07-12-21) 

• Veel schade aan straten/stoepen door vrachtautoparkeren: gebroken 

stenen, oneffenheden 

• Zeer regelmatig omvergereden lantaarnpalen/verkeersborden door 

vrachtautoparkeren 

• Asfalt fietspad Atoomweg erg oneven, lappendeken, met veel 

spoorvorming bij inritten/zijwegen. Blokmarkering zo vaak 

overschilderd dat hier niet met fatsoen overheen te fietsen is.  

 

Overzicht specifieke locaties met langdurige/structurele problemen 

Elektronweg 28 

• Asfalt fietspad overgroeid/bedekt met aarde.  

 

Hoek Elektronweg/Atoomweg 1 

• Autoparkeren op grasveld 

 

Fietspad Atoomweg thv AC restaurant 

• Begroeiing over fietspad 

 

Terrein rond AC restaurant/Tinq Tankstation 

• Zeer regelmatig veel zwerfvuil 

 

Atoomweg thv lichtmast 15 

• Fietspad regelmatig over enkele meters ondergelopen na regenval 

 

Uraniumweg 27 

• Verlichting/armatuur defect: sinds 15 augustus 

 



 

 

 

Kruising Atoomweg/Plutoniumweg 

• Verlichting al maanden defect 

• Regelmatig veel aarde/puinmateriaal op kruising 

 

Atoomweg thv lichtmast 719 

• Begroeiing zodanig over voetpad dat deze niet 

begaanbaar is 

 

Isoptopenweg thv Lichtmast 3 

• Regelmatig veel zwerfvuil en langdurig geparkeerde auto’s 

 

Isotopenweg thv lichtmast 56 

• Begroeiing over fietspad 

 

Demkabrug 

• Asfalt + verlichting verantwoordelijkheid van gemeente? 

• Groenonderhoud en hekwerk van ProRail (bevestigd door ProRail) 

• Dit snapt de burger niet en de meldingsafdeling van de gemeente 

ook niet. Die verwijzen de burger voor alles door naar ProRail. Qua 

dienstbaarheid van de gemeente is het wenselijk als de burger na 

een melding via Slim Melden niet wordt doorverwezen naar ProRail, 

maar dat gemeente en ProRail meldingen naar elkaar doorzetten. 

• Asfalt in haarspeldbocht loopt niet door tot hekwerk, met een 

verdieping/gat tussen bestaand asfalt en hek. Deze 30-50 cm 

opvullen maakt de draai al een stuk makkelijker 

 

Fermiweg 95 

• Vrachtwagenparkeren 

 

Kantonnaleweg 29 

• Beschadiging/hinderlijke boom 

 

 



 

 

 

Maarssenbroeksedijk 31 

• Verlichting defect 

 

Sterrebaan 2 

• Begroeiing zodanig over voetpad dat deze niet 

begaanbaar is 

• Vrachtwagenparkeren + afval/overlast van vuilnis en 

doen van behoefte 

 

Savannahweg 

• Kruising Nautilusweg/Savannahweg is gevaarlijk, drempel gewenst 

• Vrachtwagenparkeren leidt tot onveilige situaties (geen overzicht) 

• Wildplassen 

 

Doorgeven meldingen 

Zie jij nog meer verbetermogelijkheden van het onderhoud op Lage Weide? Geef het door via 

info@lageweide.nl, gebruik de Slim Melden App van de gemeente Utrecht of ga naar 

https://utrecht.slimmelden.nl/  
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