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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Bezoek de sloop van Hoog Catharijne dinsdag 21 mei
Voor er gebouwd kan worden aan een nieuw Hoog Catharijne wordt eerst het gebouw waarin
vroeger P&C zat gesloopt. Dinsdag 21 mei heeft u de kans de sloop van het gebouw van
dichtbij te bekijken met een toelichting van de aannemer ter plekke.
Terug in het Infocentrum hoort u de laatste ontwikkelingen van alle bouwprojecten in het
Stationsgebied. Zes keer per jaar is er een dergelijke infoavond, een schouw, over de uitvoering op
straat. Iedereen is van harte welkom op 21 mei.
Programma dinsdag 21 mei
18.30 uur:
deur open, verzamelen in Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40
19.00 uur:
start rondwandeling naar onder andere bouwplaats P&C gebouw (daarna 		
			
terug naar infocentrum)
20.00 uur:
presentaties stand van zaken lopende projecten: Mariaplaatsbrug, 			
			
Paardenveld, bushaltes Vredenburg etc.
21.00 uur:
afsluiting, napraten met een drankje

Infoavond Bibliotheek ++
en Smakkelaarsveld
Op dinsdag 14 mei organiseert de gemeente een
informatieavond over de nieuwe Bibliotheek++ en
de inrichting van de openbare ruimte hieromheen,
het Smakkelaarsveld.
Architect Rapp+Rapp licht het ontwerp toe, de
Bibliotheek Utrecht en ‘t Hoogt ontvouwen hun
visie op het gebruik van het gebouw en de gemeente vertelt over het programma van eisen voor
de openbare ruimte.
Iedereen is van harte welkom op 14 mei vanaf 19.15
uur in het Infocentrum Stationsgebied. De presentaties starten om 19.30 uur.

Weghalen niet meer gebruikt tramspoor
De tram heeft een nieuwe eindhalte op het Jaarbeursplein, de oude rails en haltes worden nu
weggehaald.
Tot medio juli wordt het stuk spoor dat nu niet meer wordt gebruikt weggehaald. Het gaat om het spoor
vanaf de Croeselaan tot Busstation Zuid. Het stuk tramspoor ter hoogte van Busstation Zuid maakt
plaats voor nieuwe bushaltes. Niet alle spoor wordt weggehaald, een deel verdwijnt pas later dit jaar
wanneer Busstation Noord sluit.
Wanneer de rails is weggehaald volgt de sloop van de haltes en het oude taxiplatform. Ook vinden
archeologische boringen plaats.
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Dag van de Bouw

			

10.00-16.00 uur Infocentrum en 		
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Vredenburg 40

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

Hele dag in Infocentrum
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Zaterdag 1 juni is de Dag van de Bouw , het
Stationsgebied doet daar ook dit jaar weer volop
aan mee. Er zijn presentataties, rondwandelingen
en de bouwplaatsen van Stationsplein West en
Stadskantoor openen hun poorten tussen 10.00 en
16.00 uur voor publiek.
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