CU op straat

November 2017

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Uitnodiging informatiebijeenkomst Croeselaan
dinsdagavond 28 november
Begin volgend jaar wordt de Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg opnieuw ingericht: het
wordt een duurzame straat met veel groen. Ook ligt er nu een ontwerp van het deel van de Croeselaan tussen
de Van Zijstweg en de Asselijnstraat. We bespreken graag beide onderwerpen tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 28 november in het Stadskantoor.
Start herinrichting Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg
Het eerste deel van de Croeselaan wordt een groene straat waarin op verschillende manieren duurzaamheid in het
ontwerp verwerkt is. Op basis van de kenmerken van deze straat en onderzoek had de gemeente al een aantal duurzaamheidsvormen geselecteerd. Afgelopen februari is met bewoners en ondernemers aan de Croeselaan gesproken over
deze duurzaamheidsslag van het ontwerp en de aansluiting op de Van Zijstweg. Deze input is samen met het ontwerp
aan vier aannemers voorgelegd in een aanbestedingsprocedure.
Duurzaamheidskansen aannemer
Aannemer Dura Vermeer heeft de meest duurzame aanbieding gedaan en mag begin volgend jaar starten met de
uitvoering. De aannemer is geselecteerd op criteria als CO2-uitstoot, circulariteit en de levensduur van materialen.
Daarnaast is er beoordeeld op innovatieve duurzaamheidskansen: welke extra kansen ziet de aannemer op het gebied
van duurzaamheid voor de buurt?
Op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 28 november zal Dura Vermeer toelichten welke keuzes ze daarbij hebben gemaakt en welke materialen worden toegepast. Daarnaast zullen ze toelichten hoe de planning er uit ziet en, voor
zover al bekend, hoe het werk zal worden uitgevoerd.
Ontwerp Croeselaan tussen van Zijstweg en Asselijnstraat
Vorig jaar hebben een aantal bewoners en ondernemers samen met de gemeente en een landschapsarchitect gekeken
naar de inrichting van de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en de Asselijnstraat. Er is nagedacht over parkeren,
verlichting, verkeersdoorstroming, rijstrookverdeling en fietsparkeerplekken. Nu we meer weten van de ontwikkelingen
rondom het Beurskwartier en de inrichting van de Van Zijstweg, hebben we een ontwerp kunnen maken. De wensen die
zijn opgehaald tijdens de bewonersbijeenkomst zijn zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt. We bespreken dit ontwerp
graag met u tijdens het tweede deel van de bijeenkomst.
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Waar: Infocentrum Stationsgebied, Stadskantoor (Stadsplateau 1, Utrecht)
Wanneer: Dinsdagavond 28 november. Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee.
19.30 uur: Croeselaan deel 1 (ontwerp, materialisering en duurzaamheidskansen, uitvoering)
20.30 uur: Croeselaan deel 2 (ontwerp)
(NB U kunt ook voor één van de onderdelen kiezen).

Werkzaamheden dit najaar
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats, op verschillende plekken op de Croeselaan. Er worden kabels en
leidingen verlegd, ter voorbereiding op de herinrichting volgend jaar. Wij doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar soms kan het niet anders dat voetgangers, fietsers of autoverkeer om de werkzaamheden heen
moeten worden geleid. Voor vragen, meldingen of klachten over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met
Henk Mos via tel. 06 53419071 of per e-mail via h.mos@utrecht.nl.

