
CU op straat Februari 2023

Werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Bijeenkomst over ontwikkelingen Moreelsehoek, Moreelsepark 
en Catharijnesingel 
 
Er gaat dit jaar veel gebeuren in de omgeving van de Moreelsehoek. We gaan bouwen 
en straten herinrichten, er komt een parkeerverbod voor fietsen en we maken meer 
fietsenstallingen. Daarnaast onderzoeken we waar de knip in de Catharijnesingel moet komen. 
Ook de invulling van het Moreelsepark gaat spelen. We lichten de ontwikkelingen toe tijdens 
een bijeenkomst en gaan graag met u in gesprek.  

 Bijeenkomst Moreelsehoek en omgeving
 Maandag 6 februari 2023
 19.00 – 20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
 Stadskantoor, 6e etage

  Fijn als u zich wilt aanmelden via stationsgebied@utrecht.nl. Zet in het onderwerp Bijeenkomst Moreelsehoek.  
Dan weten we met hoeveel mensen we rekening kunnen houden.

Om welke ontwikkelingen gaat het?

•  Werkzaamheden Catharijnesingel, 6 t/m 17 maart 
De laatste loodjes van de herinrichting van de Catharijnesingel Zuid: wat moet er nog gebeuren en wat heeft dit 
voor gevolgen voor de omgeving? 
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•  Knip Catharijnesingel 
Er komt een knip op de Catharijnesingel. Dat betekent dat hier geen doorgaand autoverkeer meer langs kan. 
Fietsers en voetgangers wel. Waar de knip precies komt en hoe die eruit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek. 

•  Voorbereidingen bouw gevel Hoog Catharijne, start 13 februari 
De gemeente treft vanaf 13 februari voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe plint van Hoog Catharijne. De 
aannemer van Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne) start naar verwachting medio 2023 met de bouw van de gevel.

•  Extra fietsenstallingen 
In de parkeergarages P1 en P4 van Hoog Catharijne worden autoparkeerplekken ingeruild voor fietsparkeerplekken. 
Er komen minimaal 4300 fietsparkeerplekken. 

•  Herinrichting Laan van Puntenburg, start 27 februari tot eind 2023 
De Laan van Puntenburg wordt heringericht als 1e deelproject van de Tuinen van Moreelse. Er komen bomen, 
planten en plekken om even te zitten. Eneco legt stadsverwarming aan op dit stuk.

•  Tuinen van Moreelse, deelproject Moreelsepark: denkt u mee? 
De Tuinen van Moreelse is de projectnaam voor het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas 
Beetstraat en de Catharijnesingel. Hier willen we een levendig en gezond stuk Utrecht van maken. Voor het 
Moreelsepark is in het coalitieakkoord geld beschikbaar gesteld. In 2023 starten we het ontwerpproces; dit doen we 
graag samen met bewoners.  

•  Fietsparkeerverbod Moreelsehoek 
Er worden in het Stationsgebied dagelijks fietsen gestald die de openbare ruimte blokkeren. Ook bij de 
Moreelsehoek/het Moreelsepark. Om te mogen handhaven is een fietsparkeerverbod nodig. De Moreelsehoek geldt 
als proef voor de uitrol van meer fietsparkeerverboden en handhaving in de binnenstad. 

•  Horeca op de plek van de voormalige apotheek aan de Catharijnesingel 
Er komt horeca met een terras op de hoek Moreelsepark/Catharijnesingel. De omgevingsvergunning is verleend.

Wat kunt u verwachten?
We starten de avond met een korte toelichting over alle ontwikkelingen door Ron Looy. Hij is namens de 
gemeente verantwoordelijk voor de afstemming van alle werkzaamheden in het gebied. Daarna kunt u tijdens een 
‘informatiemarkt’ uw vragen stellen aan, ideeën delen met of zorgen uiten bij de projecteigenaren.

Vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, laat het ons weten via stationsgebied@utrecht.nl. 
Voor projectinformatie en nieuws over werkzaamheden in het Stationsgebied kunt u ook terecht op CU2030.nl.
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