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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Zoek de verschillen...

Infoavond 26 mei

De bovenste foto is uit 2012 en de onderste uit 2015. De verschillen zijn bijna niet te tellen. In 2012 was er nog geen
tram op het Jaarbeursplein, was de stationshal nog een stationshalletje en bestond het Stadskantoor slechts uit wat
stalen balken. In 2015 wordt er gewerkt aan de grootste fietsenstalling ter wereld, is er een heel perron met sporen
bijgekomen en haal je in het Stadskantoor je paspoort. De bouw van het nieuwe Utrecht Centraal startte in 2011 en
is volgend jaar klaar. De bouw van het witte Stadskantoor startte ook in 2011, het gebouw is sinds oktober 2014 in
gebruik.

Op dinsdag 26 mei is er weer een infoavond, een
schouw, over de uitvoering in het Stationsgebied
Utrecht.
Op de schouw van 26 mei zijn er drie 		
presentaties van mensen die het werk
uitvoeren. Zij vertellen over:
* De werkzaamheden op het Jaarbeursplein die
starten in de zomer
* De openstelling van een nieuw deel van de
stationshal op 31 juli. Hoe ziet de hal er 		
dan uit?
* De (nieuw)bouw van Hoog Catharijne
De avond begint om 19.00u en we sluiten
uiterlijk 21.00u af.
Voor deze avond moet je je even aanmelden. Dat
kan via onze site cu2030.nl.

Kom langs in juni!
In juni kun je in het Stationsgebied op twee speciale dagen terecht om van dichtbij te bekijken wat we aan het maken
zijn én degenen die het bedacht hebben de hemd van het lijf te vragen. Op de Dag van de Bouw op zaterdag 13 juni
gaan verschillende bouwplaatsen in het Stationsgebied voor iedereen open en op de Dag van de Architectuur op
zaterdag 20 juni geven architecten en stedebouwkundigen presentataties over hun ontwerpen en plannen.
We zijn nu nog bezig om een mooi programma voor deze twee dagen rond te krijgen; maar noteer ze vast in je
agenda.

Agenda

Infocentrum
Adres 		 Stadsplateau 1 (In het Stadskantoor, 		

Dinsdag 26 mei

Infoavond stationsgebied

		 bovenaan de (rol)trappen van het Jaarbeursplein)

Zaterdag 6 juni

Rondwandeling met gids

Telefoon		 030 - 286 96 50

Zaterdag 13 juni

Dag van de Bouw

E-mail 		 stationsgebied@utrecht.nl

Zaterdag 20 juni

Dag van de Architectuur

Open 		 Maandag, woensdag, vrijdag: 08.00 - 17.00 uur
		 Dinsdag en donderdag: 08.00 - 21.00 uur

Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het
Stationsgebied. CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS, Provincie Utrecht en Jaarbeurs. Aan deze uitgave
kunnen geen rechten worden ontleend.
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