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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Verbreden Waterstraat en vooruitblik werkzaamheden Wijk C
Er zijn veel werkzaamheden in en om Wijk C: we verbreden de Waterstraat, de Weerdsingel wordt heringericht, net als de
Catharijnekade. En natuurlijk werken we aan de Catharijnesingel. In deze nieuwsbrief leest u wat er komende tijd staat te
gebeuren en wat het betekent voor de bereikbaarheid van de wijk.
5 oktober: verbreden Waterstraat van St. Jacobsstraat tot Kroonstraat
De Waterstraat wordt aangepast, zodat deze breed genoeg wordt voor verkeer uit twee richtingen. Dit is nodig omdat de Waterstraat
de belangrijkste weg is geworden om zowel de wijk in als uit te komen met de auto. We starten maandag 5 oktober en tijdens de
werkzaamheden wordt er een zogenaamde om en om regeling ingesteld, dus het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden. Het
werk duurt ongeveer 2,5 week, in deze periode zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar.

Uitnodiging: bezoek de bouwplaats Catharijnesingel
Op 10 oktober heeft u de mogelijkheid om nog één keer te lopen op de plek waar straks het water stroomt. De bouwplaats wordt
opengesteld tussen 10 en 12 uur, bezoeken kan alleen op aanmelding. De hoeveelheid plaatsen is beperkt, maar als inwoner van Wijk
C heeft u voorrang bij het aanmelden. Vanaf donderdag 1 oktober kan iedereen zich voor deze dag opgeven, dus wees er snel bij!
Interesse? Via onderstaande link komt u op de ticketpagina.
							http://iturl.nl/snZARho

Kijk op de achterzijde voor een overzicht van de werkzaamheden die komend najaar bij u in de buurt gepland zijn.
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Weerdsingel Westzijde gesloten voor auto- en fietsverkeer
Medio oktober wordt de Weerdsingel Westzijde vier weken afgesloten voor auto en –fietsverkeer. Er komt een fietsstrook
vanaf de Amsterdamsestraatweg richting Oudenoord. Hiervoor moet de kruising bij de Monicabrug aangepast worden.
Verder vernieuwen we de bestrating. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de Weerdsingel Westzijde tijdelijk afgesloten. U
krijgt binnenkort meer informatie over deze werkzaamheden in een andere nieuwsbrief of kijk op
www.utrecht.nl/monicabrug.

Planning herinrichting Catharijnekade
Het stuk Catharijnekade tussen Vredenburg en de Lange Koestraat kan begin november weer gebruikt worden. Komende
maanden krijgen de straat en het voetpad de definitieve bestrating.
Op het stuk Catharijnekade tussen de Lange Koestraat en de Bergstraat gaan we riolering aanleggen. De planning voor
deze werkzaamheden is nog niet bekend, we verwachten wel dat ook dit deel van de Catharijnekade voorjaar 2016 klaar is.

Water terug in de singel
Op dit moment worden de damwanden geplaatst, dit duurt nog ongeveer twee weken. Daarna worden de kademuren afgewerkt en vanaf begin november tot in het voorjaar planten we ongeveer 100 bomen rond de singel en bij de
Daalsetunnel. Half november gaan we graven en dan komt het water langzaam terug in de singel. Het afvoeren van het
zand gebeurt buiten de spits, de werkzaamheden leveren weinig tot geen hinder op. Voor het einde van het jaar stroomt er
weer water.

Afwerken Zuidbrug Vredenburgknoop
Dit najaar wordt de voetgangers- en fietsbrug voor TivoliVredenburg afgewerkt. De definitieve bestrating wordt gelegd. De
brug blijft in gebruik, er is wel minder ruimte voor het fietsers en voetgangers.
Komende weken brengen we ook verbeteringen in het voetpad aan om de toegankelijkheid rond de Vredenburgbruggen
voor blinden en slechtzienden te verbeteren.
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