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Geacht college, 

 

Het Mobiliteitsplan 2020 - 2040 geeft ons aanleiding om enkele onderwerpen onder uw aandacht te 
brengen. Onze reactie is geschreven met het oog op de betekenis van het Mobiliteitsplan voor 
senioren. Senioren gaan volgens de bevolkingsprognose van de gemeente in absoluut aantal en 
percentueel in dit tijdvak een steeds groter aandeel van de Utrechtse bevolking uitmaken. 

 

Algemeen 

De basis voor het denken over mobiliteit is gelegen in het ‘Pentagon-model’ zoals dat in 2012 is 
geïntroduceerd in de nota ‘Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar’ (blz. 31). Het Mobiliteitsplan uit 2016 
‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’ is hiervan de uitwerking. Het voorliggende 
Mobiliteitsplan bouwt hierop voort en verlegt de horizon van 2025 naar 2040. Ten opzichte van 
‘Slimme Routes, Slim regelen, Slim Bestemmen’ is de introductie van het ‘Wiel met spaken’ als 
leidend principe voor het organiseren van het Openbaar Vervoer en de randvoorwaardelijke functie 
die het heeft voor de concentratie van toekomstige stedelijke functies - meerdere satellieten als 
stedelijke sub-centra naast de bestaande binnenstad – een belangrijke wijziging in het denken. Dit en 
de geschetste problematiek met betrekking tot parkeren, sterk groeiend fietsgebruik, de betekenis 
van looproutes in een steeds voller wordend Utrecht zijn van groot belang voor de mogelijkheden 
van senioren om in de stad mobiel te kunnen blijven wonen. Hoeksteen van het seniorenbeleid is dat 
senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Mobiliteitsvoorzieningen hebben hierop grote 
invloed. Onderstaand vragen wij uw aandacht voor enkele in het oog springende aspecten uit het 
Mobiliteitsplan 2020 – 2040 voor senioren. 

 

Openbaar vervoer 

Het “Wiel met spaken’ als ruggengraat voor de mobiliteitsopgave van stad en regio: een netwerk van 
hoogwaardige bus-, tram- en treinverbindingen, zo formuleert het Mobiliteitsplan 2020 – 2040 de te 
varen koers voor de komende twee decennia. Het betekent de introductie van andere, deels nieuwe 
knooppunten en niet langer de oriëntatie op het huidige Utrecht Centraal vanuit een stervormig 
netwerk. Dit heeft andere verbindingen tot gevolg door deze over het wiel en langs de spaken van 
het wiel vanuit meerdere OV-knooppunten te laten lopen.  



Welke de gevolgen zijn voor onder meer senioren van het introduceren van meerdere 
overstappunten en nieuwe aansluitende verbindingen, bijvoorbeeld voor reistijd en reisbeleving is 
onduidelijk.  

 

Parkeren 

De inzet is het parkeren op afstand te zetten, bijvoorbeeld door parkeren in P & R voorzieningen te 
bevorderen, parkeren in de regio te stimuleren met aansluitend OV- en fietsgebruik, het aantal 
parkeerplekken voor bewoners in nieuwbouwprojecten drastisch te beperken en het leefklimaat van 
straten beter te maken door bestaande straten te transformeren tot ‘leefstraten’.  

De vraag is of dit voor senioren altijd een begaanbaar pad is. Een pad dat tot gevolg kan hebben dat 
de mobiliteitsmogelijkheden voor senioren fors wordt ingeperkt waardoor hun leefwereld kleiner 
wordt. Veel senioren kunnen gelukkig tot op hoge leeftijd gebruik maken van hun auto, sterker nog 
zijn afhankelijk van hun auto om boodschappen te doen, kinderen, kleinkinderen en vrienden te 
bezoeken, naar het ziekenhuis te gaan, culturele voorzieningen te bereiken, vakantie te beleven. 
Kortom, hun auto fungeert als venster op de wereld. Dit is alleen mogelijk wanneer 
parkeermogelijkheden bij of nabij de woning zijn. Voor veel senioren is het van belang dat hun huis 
bereikbaar is voor bijzonder vervoer en taxivervoer. Dit moeten worden gewaarborgd. 

 

Lopen 

Wie kent niet het dagelijks ommetje van veel senioren? Een ommetje in de woonomgeving. Ook om 
even naar het winkelcentrum of naar de binnenstad te gaan.  

Lopen is voor senioren extreem belangrijk. Het Mobiliteitsplan besteedt hieraan de nodige aandacht 
en signaleert een veelheid aan noodzakelijke verbeteringen. Het investeren in een fijnmazig en 
samenhangend netwerk aan loopverbindingen, overzichtelijke looproutes in buurten en wijken naar 
buurt- en wijkcentra, het opruimen van hindernissen op de stoep - uitstallingen, fietsen die de 
doorgang belemmeren, bouwhindernissen, ontoereikend onderhoud aan stoepen e.d. - 
ondersteunen wij van harte. Met name de voorgenomen uitbreiding van het winkelwandelgebied in 
de binnenstad vraagt om voorzieningen waar senioren ook kunnen rusten, bijvoorbeeld door het 
plaatsen van (meer) bankjes.  Om lopen een prettige ervaring te doen zijn is het nodig om aandacht 
te besteden aan een aantrekkelijke beleving van looproutes. 

 

Fietsen 

Het fietsgebruik is enorm toegenomen en de prognose is dat deze ontwikkeling zich voort zet. De 
druk van het fietsgebruik wordt niet alleen groter door de toename van het fietsgebruik maar ook 
door het ruimtebeslag van bijvoorbeeld bakfietsen en vrachtfietsen. Door het aanbod van 
verschillende soorten fietsen ontstaan grote verschillen in snelheid tussen moderne, elektrische, 
fietsen en traditionele fietsen. Terecht wordt op blz. 22 van het Mobiliteitsplan het risico 
gesignaleerd dat senioren hierdoor in de knel kunnen geraken. Deze analyse is herkenbaar. 

Veel senioren maken graag gebruik van de – elektrische – fiets. Veilige en logische fietsverbindingen 
zijn ook voor veel senioren belangrijk in het fietsverkeer. Daaraan valt het nodige te verbeteren. Het 
fietsgedrag is een onderwerp dat hoog op de fietsagenda moet komen. Wanneer senioren zich 



onveilig voelen is de kans groot dat zij afstappen. Binnen het ‘Aktieprogramma Fiets’ bepleiten wij 
dat gericht rekening wordt gehouden met de fietsende senior en dat systematisch wordt verkend op 
welke manier het veilig en aangenaam fietsen door senioren wordt bevorderd door aanpassingen 
aan fietsroutes en gedragsverandering.  

 

Monitoring 

Het voorliggende Mobiliteitsplan geeft de richting voor de komende twee decennia aan. Het is een 
opsomming van ambities. De realisatie zal afhankelijk zijn van veel onbekende factoren. Ongetwijfeld 
zullen er nog de nodige bijstellingen volgen. 

Mobiliteit is voor senioren om tal van redenen van groot belang. Het is noodzakelijk om te 
doordenken hoe de beoogde maatregelen voor senioren uitwerken. Wij stellen voor dat de 
uitwerking van het Mobiliteitsplan 2020 – 2040 gebeurt aan de hand van een ‘seniorentoets’. Hoe 
een dergelijke toets precies vorm moet krijgen lijkt ons een onderwerp van overleg. Het lijkt ons 
goed dat gemeente, COSBO, Fietsersbond, ROVER, SOLGU en ACO in samenspraak met elkaar een 
dergelijke toets vorm gaan geven. 

 

    

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevrouw C. Tydeman, vice-voorzitter 


