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Geo-Point Utrecht geeft meer inzicht in je wijk
Koen van Houten, student sociale geografie, is
enthousiast over GeoPoint Utrecht, het online
kaarten- en dataportaal
van de provincie Utrecht.
Van Houten: “Zonder dat
ik het doorhad heb ik de
eerste keer dat ik GeoPoint bezocht twee uur
door alle verschillende
thema’s gespit en veel
informatie over mijn wijk
opgezocht. Heel handig
om zoveel ruimtelijke

informatie op één plek te
hebben en vooral toegankelijk voor iedereen.”
Op Geo-Point is informatie te vinden die ook voor
inwoners en professionals
interessant is. Er staat
een op thema gesorteerd
overzicht van alle open
data, kaarten en geo
apps die de provincie te
bieden heeft. Geo apps
zijn webapplicaties van
kaarten met extra func-

ties. De gegevens mogen
door iedereen worden
geraadpleegd, verspreid
en hergebruikt.
Van Houten: “Ik gebruik
Geo-Point in verschillende
fases van onderzoeken
binnen mijn studie. Zo
zet ik het in om tot een
onderzoeksgebied te komen. Dit kan snel omdat
alle data via een webapplicatie te gebruiken en
te zien is. Vervolgens kan
ik de gegevens makkelijk

downloaden om zelf kaarten te maken. Inwoners
van de provincie kunnen

ingedeeld in overzichtelijke thema’s. Wanneer je
bijvoorbeeld een nieuwe

Je kunt zien waar de dichtstbijzijnde basisschool is
er ook mee aan de slag,
ze kunnen bijvoorbeeld
makkelijk inzicht krijgen in
wat er in hun wijk speelt,
heeft gespeeld of wat
er op de planning staat:

woning zoekt kan je per
woning kijken wat voor
energielabel deze heeft,
wat de mogelijkheden zijn
voor zonnepanelen en wat
je daarmee kan besparen

Extra toezicht op loslopende honden

Natuurprijs Groene Kroon

Loslopende honden
kunnen voor problemen
zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel
dieren jongen krijgen.
Daarom wordt hier de
komende tijd strenger op
gecontroleerd. De provincie werkt hiervoor samen
met onder meer de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD), natuurbeheerders
en particuliere landgoedeigenaren. Het verschilt

Beschermde dieren
en planten hebben het
zwaar. Ook in de bebouwde omgeving gaat het niet
goed met de biodiversiteit. De provincie Utrecht
wil deze achteruitgang
keren en nodigt onder
meer woningcorporaties,
gemeenten, bouwbedrijven, stichtingen en
particulieren uit om mee
te helpen bij de bescherming van onze bijzondere
Utrechtse natuur. Heb

per natuurgebied welke
voorschriften en regels er
gelden. Deze staan op de
toegangswegen en op de
website van het gebied.
Door de controle wil de

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is medeorganisator van evenementen bij u in
de buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen
van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht
van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N212 Wilnis: diverse reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden omgeving Geerbrug tot en met oktober
2019
N237 Soest-Amersfoort: Groot asfaltonderhoud 15 t/m
17 april 2019
N402 Breukelen-Nieuwersluis: werkzaamheden kabels
en leidingen en vervangen lichtmasten t/m 8 mei 2019
N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein, werkzaamheden tot najaar 2019
N411 Utrecht-Bunnik: voorbereidende werkzaamheden
t/m april 2019 t.b.v. wegaanpassingen augustus-december 2019

provincie hondenbezitters
bewuster maken van de
schade die hun hond kan
aanrichten. Hondenbezitters die zich niet aan de
regels houden kunnen

N413 Soestduinen: aanleg faunapassage Van Weerden
Poelmanweg 10-13 mei 2019
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op
officielebekendmakingen.nl en ook 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? Belt u dan 030-258 9111.

op de lange termijn. Maar
je kan ook zien waar de
dichtstbijzijnde basisschool of carpoollocatie
zit. Ook onderwerpen als
recreatiegebieden, wandelof fietsroutes kan je snel
en makkelijk opzoeken.“
U vindt Geo-Point Utrecht
met één klik via de
knop ‘kaarten’ op
provincie-utrecht.nl of
direct via geo-point.
provincie-utrecht.nl.

GROENE KROON 2019
NATUURPRIJS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

jij een initiatief om de
biodiversiteit in onze
provincie te beschermen?
Meld deze voor 1 juni
2019 aan voor de Groene

Kroon en maak kans op
6.000 euro.
Meer informatie op
provincie-utrecht.nl/
groenekroon.

Evenementen
Een selectie van evenementen en activiteiten in de
regio vindt u op visitutrechtregion.nl. Of kijk voor
meer informatie op de websites bezoek-utrecht.nl,
vvvamersfoort.nl,vvvgooienvecht.nl,vvvkrommerijnstreek.nl,
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten
staat gepland op:
27 mei 2019: (aanvangstijdstip nader te bepalen, om
15.00 uur Verkiezing Eerste Kamer)
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.

