
CU op straat November 2021

Werkzaamheden Croeselaan - tussen Van Zijstweg en 
Jeremias de Deckerstraat

Omleidingen Croeselaan - weekend vrijdag 19 t/m zondag  
21 november 
 
Vanaf vrijdag 19 november 20.00 uur tot zondag 21 november 22.00 uur voert aannemer Dura 
Vermeer werkzaamheden uit aan de Croeselaan. Tussen de Van Zijstweg en de Jeremias de 
Deckerstraat. Voetgangers en fietsers kunnen altijd langs de werkzaamheden lopen en fietsen. 
Automobilisten moeten omrijden. Wanneer en hoe, ziet u op de achterzijde van dit bericht. 

Wat gebeurt er?
Op beide banen in de Croeselaan worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd. De asfalt-toplaag wordt 
aangebracht en enkele bochten worden aangepast. De herinrichting is na dit weekend klaar. 

Overlast
De aannemer doet zijn uiterste best de overlast zo klein mogelijk te laten zijn. Toch kunt u last hebben van geluid, 
kunt u parkeervakken niet gebruiken of is uw straat minder goed bereikbaar. 

Fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs de afgezette werkzaamheden fietsen en lopen.
Automobilisten uit Dichterswijk tussen Croeselaan en Dichtersbaan, kunnen dit weekend niet via de Croeselaan 
de straten in- of uitrijden. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen zij nog wel via de Van der Goesstraat richting 
de Vondellaan de Croeselaan verlaten. Op zondag is dit vanaf 06.00 tot 22.00 uur niet mogelijk. Dan is de 
uitrijdroute via de Jan van Foreeststraat en de Dichtersbaan.

Kijk op de achterzijde van dit bericht. Hier vindt u de werkvakken en omleidingsroutes. Verkeerregelaars worden 
ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.  

Informatie
Vragen en meldingen kunt u doen via stationsgebied@utrecht.nl of via 030 - 286 9650. Bij spoed of bij vragen 
over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder de heer Bensalem van 
Dura Vermeer via 06 - 5380 8257.
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Infocentrum

Adres  Stadsplateau 1      

(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00

(afhankelijk van corona-maatregelen)

volg ons op

cu2030.nl

https://nl-nl.facebook.com/CU2030
https://twitter.com/cu2030
https://www.youtube.com/user/cu2030
http://www.cu2030.nl/singel

