
StadsOntwikkelingStadsOntwikkelingStadsOntwikkelingStadsOntwikkeling    

Verkeer en Vervoer 

PostadresPostadresPostadresPostadres        Postbus 8406, 3503 RK Utrecht    

TelefoonTelefoonTelefoonTelefoon 030 - 286 36 76    FaxFaxFaxFax 030 - 286 48 15 

wwwwwwwwwwww.utrecht.nl  

 

 De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze  campagne. Hij weerspiegelt 

 niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie. EACI noch de Europese Commissie is 

 verantwoordelijk voor gebruik, in welke vorm dan ook, van de in deze brief vermelde informatie. 

            

Aan: Nieuwe bewoners 
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Welkom in uw nieuwe huis! 
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Geachte nieuwe bewoner, 

 

U bent onlangs verhuisd. Misschien kent u uw buurt al goed, misschien bent u nog bezig uw nieuwe 

omgeving te verkennen. Om eraan bij te dragen dat u zich snel thuis voelt, hebben we een 

welkomstactie. Bij deze brief zit een fietskaart met mooie routes en leuke terrassen, café’s en 

restaurants in en net buiten de stad! 

 

Het is goed wonen, werken en winkelen in Utrecht. En het ligt natuurlijk perfect centraal in het land. 

Maar het groeiende verkeer zet de bereikbaarheid en leefbaarheid onder druk. Gemeente Utrecht is 

bezig met een omslag: we zetten in op de fiets, op schoner vervoer én op openbaar vervoer. Dat doen 

we op verschillende manieren en zoveel mogelijk met alle Utrechters. Graag ook met u. 

 

We zijn een prachtige fietsstad en dat willen we blijven. Daarom trakteren we u als fietser graag op 

leuke extraatjes. Met deze persoonlijke inlogcode <merge inlogcode> logt u in op 

www.utrechtfietsstad.nl en krijgt u maar liefst 16 kortingsbonnen. U hoeft ze alleen maar uit te printen 

om te profiteren van kortingen op onder meer Italiaans ijs, de huur van een sloep of biologisch 

vruchtensap. Tenminste, als u op de fiets komt natuurlijk! 

 

Utrecht is ook druk bezig andere duurzame manieren van vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken, 

zoals Autodelen, elektrische fietsen en de elektrische auto. Leuke feiten en verrassende cijfers over 

deze vervoersvormen vindt u óók op de fietskaart bij deze brief. 

 

Kortom: we nodigen u van harte uit om Utrecht te leren kennen per fiets, en te profiteren van speciaal 

voor u geselecteerde kortingsacties. Een leuke manier om te ontdekken – mocht u het nog niet weten - 

dat het fijn fietsen is in Utrecht. En praktisch! Door te fietsen draagt u bij aan een aantrekkelijke en 

bereikbare stad. Doet u mee? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frits Lintmeijer 

Wethouder gemeente Utrecht 

PS:  

Zou ik bijna vergeten dat u op www.utrechtfietsstad.nl niet alleen kortingsbonnen krijgt, maar óók 

kans maakt op een gloednieuwe E-bike van Republic Dutch Urban Mobility Store of van de Boom en het 

Meer.


