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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Avond- en nachtwerkzaamheden en verkeershinder Paardenveld
Om te zorgen dat er in 2015 weer water in de singel stroomt, wordt er hard doorgewerkt op het Paardenveld.
In week van maandag 13 oktober wijzigt de verkeerssituatie op een deel van het Paardenveld naar de nieuwe
situatie. Het verkeer dat van en richting Daalsetunnel gaat hoeft hierna geen omweg meer om de bouwplaats
heen te maken maar kan straks direct rechts of links afslaan.
Nachtwerkzaamheden
In de week van 13 t/m 17 oktober zijn er avond- en nachtwerkzaamheden. We proberen de overlast gevende werkzaamheden zoveel
mogelijk tussen 19.00 en 23.00 uur uit te voeren, voor een deel van de werkzaamheden is dat helaas niet mogelijk omdat ze op het
huidige wegdek plaats vinden. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende dagen:
In de avond en nacht van maandag op dinsdag: Verwijderen belijning, weghalen barriers en terugplaatsen schildjes.
In de avond en nacht van dinsdag op woensdag: Lussen slijpen, verwijderen en opnieuw aanbrengen van de belijning. Dit kan geluidsoverlast geven.
In de avond en nacht van woensdag op donderdag: Lussen slijpen, verwijderen en opnieuw aanbrengen van de belijning. Dit kan
geluidsoverlast geven.
Verkeershinder
Om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is op maandag-, dinsdag- en woensdagavond na 22.00 uur geen verkeer mogelijk
op een deel van het Paardenveld. Verkeer dat na 22.00 vanaf de Amsterdamsestraatweg richting Moreelsepark wil, kan omrijden
via de Daalsetunnel en het Westplein. Om 6.00 gaat de rijbaan weer open voor verkeer. Verkeer dat vanaf de Daalsetunnel richting
Amsterdamsestraatweg
		
wil, moet omrijden en keert op de Catharijnesingel. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
Fietsers die vanaf de Daalsetunnel richting centrum/wijk C gaan kunnen alleen linksom de rotonde nemen.

							
De verkeerslichten worden verplaatst en zijn vanaf 13 oktober na de spits uitgeschakeld. Er worden dan dag en nacht verkeersregelaars
ingezet. Op woensdagochtend 15 oktober om 5.00 rijdt al het verkeer volgens de nieuwe situatie en werken de verkeerslichten weer.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met het Infocentrum. Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van
08.00 to 17.00 en op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 21.00. U kunt ons ook bereiken via 030 286 9650 of stationsgebied@utrecht.
nl.
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