CU op straat

7 februari 2013

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Bouwkraan Muziekpaleis wordt afgebroken
De grote bouwkraan die de afgelopen paar jaar dienst heeft gedaan bij de bouw van het Muziekpleis is niet meer nodig
en wordt deze week afgebroken. Dit heeft u waarschijnlijk gehoord sinds de nacht van dinsdag op woensdag.
In de nachten van maandag 4 (op dinsdag) is er niet gewerkt vanwege de harde wind. Dinsdag 5 (op woensdag) en woensdag 6 (op
donderdag) februari is vervolgens gewerkt aan de afbraak. Er wordt tussen 01.00 uur en 06.00 uur gewerkt. Komende nacht, de nacht
van donderdag 7 (op vrijdag) wordt er weer gewerkt, de aannemer hoopt dat dit de laatste nacht is dat er gewerkt moet worden. Het
kan echter nodig zijn om nog een nacht te werken, óf en welke nacht dit dan wordt weten we morgen, vrijdag 8 februari.
Op de homepage van www.cu2030.nl vindt u morgenmiddag onder de kop ‘laatste nieuws’ óf er nog een extra nacht gewerkt wordt
en welke dit is.
Waarom ’s nachts?
De kraan staat aan het Vredenburg Noord, een drukke route voor bussen, fietsers en voetgangers. Deze route moet, deels, worden
afgesloten. Om de afsluiting van de route beheersbaar te houden voor het verkeer, én vanwege de veiligheid, moet er helaas
’s nachts gewerkt worden. Er is ‘s nachts veel minder verkeer en er lopen minder mensen op straat.
Fietsers en voetgangers worden via de Lange Koestraat omgeleid. De busbaan wordt afgesloten, uitgezonderd voor nood- en
hulpdiensten.
Er zijn tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars aanwezig om voetgangers en fietsers via de Willemstraat en Lange Koestraat te
leiden of mensen van of naar hun woning te begeleiden.
De café’s, restaurants en woningen aan de Lange Koestraat en het Vredenburg blijven bereikbaar voor hun gasten en bewoners.
Overlast
De afbraak van de kraan brengt geluidsoverlast met zich mee: hiervan zijn we ons bewust. Vanwege de veiligheid en het verkeer kan
het afbreken van de kraan helaas alleen ‘s nachts gebeuren.
Vragen, opmerkingen: via onderstaande gegevens kunt u ons bereiken.
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