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Neem vaker de fiets, ook naar je werk
In 2030 worden er twee
keer zoveel woon-werk
kilometers gefietst als
in 2011. Dat is één van
de speerpunten van de
provincie Utrecht.
Op die manier blijven
dorpen en steden in onze
provincie bereikbaar en
gezond. Want de fiets
neemt weinig ruimte in
en is een schoon vervoer
middel.
Om zoveel mogelijk
inwoners van de regio

Utrecht te stimuleren
de fiets te pakken, is in
september de campagne
‘Ik fiets’ gestart. Iedereen
kan meedoen aan diverse
acties, zoals het gratis
proberen van een e-bike,
e-bakfiets of speed
pedelec. Zo ontdek je of
dit vervoermiddel iets
voor je is voordat je een
aanschaf doet. De fietsen
worden beschikbaar
gesteld via lokale fietsenhandelaren, verspreid over
de hele regio Utrecht.

Ook kun je de ‘Ik fiets’-app
downloaden. De app
registreert fietskilometers.
Hiermee kun je punten
sparen door te fietsen. De
punten zijn in te wisselen
voor leuke aanbiedingen,
loterijprijzen of een
donatie aan een goed doel.
Je kunt de app vinden in
de Apple App Store en de
Google Play Store onder
‘ik fiets’. Johan van Eyk uit
Maarssen doet mee aan
‘Ik Fiets’ en is enthousiast.
Hij werkt in Nieuwegein,

ongeveer 12 kilometer
van zijn huis. Hij pakt
vaak zijn gewone fiets

Johan van Eyk gaat op de hier nog zijn gewone - fiets naar zijn werk

je werk te zijn. Ook voor
externe afspraken pakte
ik de fiets. Toen ik naar

Probeer een week gratis
een e-bike, e-bakfiets
of speed pedelec
maar was nieuwsgierig naar een sneller
exemplaar. “Gedurende
een week heb ik met een
speed pedelec ervaren hoe
het is om (nog) sneller op

Den Haag moest, ben ik
naar Gouda gefietst en
heb daar de trein genomen.
Dat beviel me prima.”
De campagne wordt
de komende twee jaar

actief ingezet in de hele
provincie Utrecht. Doel
van de campagne is om
minstens 10.000 inwoners
van de provincie Utrecht
vaker te laten fietsen en
op de fiets houden.
Benieuwd naar alle
acties? Kijk op ikfiets.nl
en doe mee!

Laatste oproep voor Kern met Pit Regio Utrecht opnieuw Europese topregio
Kern met Pit daagt u
uit om uw droom voor
de buurt binnen een
jaar te realiseren. Van
het opzetten van een
buurtmoestuin tot het
organiseren van een
dorpstoneelstuk. Als het
uw directe leefomgeving
maar verbetert of een
impuls geeft. Iedereen kan
zich inschrijven, maar er
gaat wel een selectie aan
vooraf. Om mee te doen,
moet u samenwerken met
dorps- of buurtgenoten.
Als het lukt om binnen
een jaar het project te
realiseren, ontvangt u

het predicaat Kern met
Pit én 1.000 euro. Maar
er is meer! Per provincie
wordt een trofeewinnaar
gekozen. De 12 trofee
winnaars dingen mee
naar de Gouden Pit ter
waarde van 3.000 euro.
Aanmelden kan tot 31
oktober. Meer informatie:
kernmetpit.nl

Utrecht is tweede geworden in de
Regional Competitiveness Index (RCI)
die vorige week bekend werd gemaakt
tijdens de European Week of Regions
and Cities in Brussel. Er wordt
gekeken naar de mate waarin een
regio erin slaagt een aantrekkelijke
en duurzame omgeving te bieden om
in te leven en te werken Utrecht staat
samen met Londen op een gedeelde
tweede plaats. Stockholm voert de
lijst aan. De driejaarlijkse index
beoordeelt de concurrentiekracht
van 268 Europese regio’s op basis
van meer dan 70 indicatoren. Deze
hebben betrekking op onderwerpen
zoals innovatie, bereikbaarheid,
digitale infrastructuur, onderwijs,
gezondheid en arbeidsmarkt.

Commissaris van de Koning, Hans Oosters: “Complimenten aan iedereen die heeft
bijgedragen aan deze toppositie. Maar dit betekent niet dat we stil kunnen zitten.
Utrecht groeit hard en staat voor grote uitdagingen. Denk aan de energietransitie, bereikbaarheid en de woningbouwopgave. Innoveren dus; hoe groter ons aanpassingsvermogen,
hoe groter de kans dat onze steden en dorpen zo aantrekkelijk blijven als nu.”
Meer informatie: provincie-utrecht.nl/RCI2019

ACTUEEL
Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in
de provincie Utrecht:
N201 Vreeland: schilderen Vreelandbrug tussen
1 oktober en 15 november 2019
N224 Renswoude: werkzaamheden Vitens tot
voorjaar 2020
N224 Woudenberg: realiseren toegang Hoevelaar,
div. werkzaamheden tot juni 2020
N226 Maarsbergen: Aanpassen aansluiting
Griftdijk tot 8 november 2019
N237 De Bilt: aanleg nieuwe fietstunnel Kapelweg-Oude
Bunnikseweg, tot eind november 2019
N408 Nieuwegein: aanpassen Ravenswade
vanwege ontwikkelen Liesboschterrein,
werkzaamheden tot eind 2019

N411 Utrecht-Bunnik: reconstructie hoofdrijbaan
en parallelweg, werkzaamheden tot eind 2019
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden vindt u op: provincie-utrecht.nl/wegen of volg
ons twitteraccount @werkaandewegutr. Voor spoed
eisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten,
wegversperringen en olie op de weg belt u met het
Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Voor officiële bekendmakingen kunt u terecht op
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij
publicaties over een locatie bij u in de buurt.
Wilt u toch een geprinte versie van een provinciale

verordening, beleidsregel of kennisgeving,
die betrekking heeft op uw directe leefomgeving?
Bel dan 030-258 9111.

Vergaderingen Provinciale Staten
16 oktober, 9.30 uur: 	Vakcommissie Milieu en
Mobiliteit
16 oktober, 19.30 uur: 	Financiële Audit Commissie
16 oktober, 19.30 uur: 	Commissie Omgevingsvisie
30 oktober, 10.30 uur: 	Provinciale Staten
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen.
Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

