
Start herstel singel

Direct na de zomervakantie start de aannemer met de eerste werkzaamheden om 
uiteindelijk het water in de singel terug te brengen. Wat ze precies gaan doen, hoe ze 
dat willen aanpakken en wanneer, vertellen ze je graag. Je bent van harte uitgenodigd 
voor een bijeenkomst hierover op donderdagavond 30 augustus. 

Op dit moment maakt de aannemer een werkplan met daarin de afspraken met de 
gemeente over werktijden, bescherming van het groen en maatregelen die de overlast 
voor de omgeving beperken. In dat plan nemen ze ook graag jullie kennis mee als 
omwonenden en gebruikers. We hebben hiervoor een korte enquête gemaakt. Het zou 
ons helpen als zoveel mogelijk mensen deze invullen. De resultaten worden verwerkt in 
het plan van aanpak en laten we zien op de bijeenkomst. De korte enquête vind je op 
www.cu2030.nl/enquete. De enquête kun je invullen t/m zondag 26 augustus 2018.

Wat Bijeenkomst over aanpak werkzaamheden herstel singel
Waar Vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht 
Wanneer Donderdag 30 augustus 2018. 19.30 uur ontvangst met koffie en thee. 20.00 uur 
start van de bijeenkomst.

Bijeenkomst over aanpak van het werk
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Impressie van het ontwerp van laaste deel van de singel, gezien vanaf de Marga Klompébrug. 



Starten met slopen verkeersbak
De werkzaamheden voor het terugbrengen van het water in de singel zijn grofweg 
opgedeeld in drie delen. Eerst worden de spuikoker en de verkeersbak gesloopt. Daarna 
worden de kades gemaakt met damwanden en wordt de singel uitgegraven en als 
laatste worden de oevers, het park met het groen en de paden en wegen aangelegd. In 
2020 is het dan weer mogelijk een rondje rond de binnenstad te varen. De aannemer 
die na de zomervakantie aan de gang gaat, is D. van der Steen B.V.. Zij werken vaker 
voor de gemeente en kennen het gebied. Zij starten met het eerste deel van het werk: 
het slopen van de spuikoker en de verkeersbak. 

Meer informatie 
Aannemer D. van der Steen B.V. heeft voor dit project een omgevingsmanager: Diane 
van Dam. Zij zal zich op de avond in augustus voorstellen. Na de zomervakantie is zij 
bereikbaar voor vragen, meldingen en klachten over het werk. 
Alle documenten over het ontwerp(proces) en de uitvoering staan ook op 
www.cu2030.nl/singel. Heb je vragen over het ontwerp of dit bericht? Dan kan je 
contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied via 030 - 286 9650 of 
stationsgebied@utrecht.nl. 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn op de bijeenkomst, dan kan je alles nog eens 
nalezen in het bericht wat daarna huis-aan-huis wordt verspreid. 
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