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Aanleg fietstelpunt Maliesingel
Op woensdag 6 september 2017 plaatst de gemeente Utrecht een permanent fietstelpunt op de
Maliesingel. Tijdens de werkzaamheden worden auto’s en fietsers tijdelijk omgeleid. De
verwachting is dat de werkzaamheden een halve dag duren.
Netwerk van fietstelpunten

Omleiding

Utrecht groeit de komende jaren fors. We verwachten

Tijdens de werkzaamheden is de Maliesingel

dat ook het fietsverkeer in Utrecht de komende jaren

afgesloten tussen de Zonstraat en de Johan van

groeit, voornamelijk over het Vredenburg van en

Oldenbarneveltlaan. Op het tussenliggende gedeelte

naar Utrecht Science Park de Uithof. Om de groei van

is de Maliesingel afgesloten voor auto’s. Fietsers

het fietsverkeer in kaart te brengen plaatsen we meer

worden vanaf de Abstederbrug en de Maliebrug

permanente fietstelpunten in de gemeente Utrecht.

omgeleid. Voor autoverkeer is er een omleiding via
de Oudwijkerdwarsstraat. Voor beide

Wat gaan we doen?

omleidingsroutes zijn de aankondigingsborden

Het fietstelpunt op de Maliesingel komt te liggen

eerder al geplaatst.

tussen de Hugo de Grootstraat en Zonstraat. Op
woensdag 6 september starten we na de
ochtendspits met de aanleg van het permanente
fietstelpunt. De meetapparatuur van het fietstelpunt
wordt aan beide zijde van de rijbaan in het asfalt

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Luc Mes van de gemeente Utrecht, via telefoon 030 286 04 27 of e-mail l.mes@utrecht.nl.

gefreesd. De verwachting is dat de werkzaamheden

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks

halverwege de middag klaar zijn. Na de

terecht bij wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat 1, of

werkzaamheden kunnen fietsers direct weer gebruik

via telefoon 030 – 286 00 00.

maken van de route over de Maliesingel.

Verspreidingsgebied: Maliesingel (tussen Abstederbrug en Maliebrug), Hugo de Grootstraat, Johan de
Wittstraat, Johan van Oldenbarneveltlaan, Zonstraat, Oosterstraat.
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