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Uitvoering herinrichting stationsgebied
Overvecht
Op 11 september 2017 start de uitvoering van de herinrichting van het stationsplein.
Tot april 2018 wordt er volop gewerkt aan herinrichting van de openbare ruimte van het
stationsplein, het gebied tussen het spoor en de Tiberdreef.

In april 2017 hebben wij u geïnformeerd over het
ontwerp van de herinrichting van het
stationsgebied Overvecht. Door de herinrichting
krijgt het openbare gebied tussen het spoor en
de Tiberdreef meer uitstraling en gaat de
leefbaarheid erop vooruit. Het plein wordt een
verblijfsplein waar de auto te gast is. Er komt
veel ruimte voor voetgangers, fiets(parkeren) en
groen.
Uitvoering in fasen
De herinrichting van het stationsgebied wordt in
fasen uitgevoerd. De werkzaamheden starten op
11 september op de Aidadreef in het gebied van
de parkeerplaatsen bij het CNV-gebouw. Op de
Aidadreef wordt ook de riolering vervangen.
Het fietspad in het groen langs de Aidadreef
wordt vanaf 11 september aangelegd.
Eind september starten de werkzaamheden in
het gebied van de Aidadreef aan de zijde van de
lift van het station en het kantoorgebouw langs
het spoor.
Deze werkzaamheden duren 4 weken.
De werkzaamheden op het stationsplein starten
vanaf half oktober. Eind december ligt de
bestrating van de herinrichting van het
stationsplein erin.
De straatinrichting als fietsenrekken en
verlichting word na de bestrating aangebracht
per fase. De beplanting komt in maart 2018.
De verwachting is dat in het eerste kwartaal
2018 de herinrichting van het stationsgebied
geheel gereed is.

Wat gaat u ervan merken?
Tijdens de werkzaamheden aan de Aidadreef zijn
de parkeerplaatsen aan de zijkant van het CNVgebouw niet beschikbaar. Vanaf eind oktober
zijn de parkeerplaatsen weer ingericht en
beschikbaar. Het parkeerterrein van de NS blijft
bereikbaar tijdens alle werkzaamheden. De
toegangsroute zal wijzigen afhankelijk van de
werkzaamheden. Dit wordt op borden
aangegeven.
Alle kantoren en woningentrees blijven
bereikbaar tijdens de werkzaamheden.
De haltes van de bussen aan de Tiberdreef
blijven bereikbaar tijdens alle werkzaamheden.
De opstelplekken van de kleine busjes die nu op
het plein staan verplaatsen naar de
parkeerplaatsen aan de Aidadreef.
Het station en de lift blijven toegankelijk voor
voetgangers en mindervaliden. Er worden
omleidingen gemaakt langs de werkvakken.
Fietsers worden omgeleid.
Het aantal fietsenklemmen zal tijdens de
uitvoering minder zijn. De overdekte
fietsenstalling, met de ingang aan de Tiberdreef
en uitgang aan het station, heeft voldoende
plekken en is de eerste 24 uur gratis
beschikbaar. U kunt met uw OV-chipkaart
inchecken.
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De aannemer zal borden plaatsen om de
werkzaamheden en omleidingsroutes aan te
geven.
De aannemer verzorgt tussendoor berichtgeving
per fase door middel van een huis-aan-huisbericht bij de aangrenzende woningen en
bedrijven.
Vragen en informatie
Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht bij
de projectleider A. Wijnveld van de Gemeente
Utrecht, via telefoon 14 030.
Dit wijkbericht, het voorlopig ontwerp en overige
informatie kunt u vinden op:
www.utrecht.nl/overvechtstationsgebied
Vragen over dit wijkbericht kunt u mailen naar:
stationsgebiedovervecht@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u contact
opnemen met Wijkbureau Overvecht,
Zamenhofdreef 17, via telefoon 14 030, email
overvecht@utrecht.nl

