Ontwikkelorganisatie Ruimte
E-mail verkeer.en.vervoer@utrecht.nl
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

Wijkbericht

november 2017

Nieuwe bushalte Stadionlaan/Rubenslaan
De route van buslijn 29 wordt gewijzigd, zoals bepaald in het Vervoerplan 2018 van de Provincie
Utrecht. Hiervoor komt er een nieuwe bushalte aan de Rubenslaan.
De route van buslijn 29 wordt met ingang van 10

Verkeersbesluit

december 2017 verlegd naar de Waterlinieweg.

Voor de nieuwe bushalte is een verkeersbesluit

Daarmee ontstaat onder andere een verbinding

nodig. Dit verkeersbesluit is gepubliceerd in de

tussen Vaartsche Rijn en Rijnsweerd. Door de

Staatscourant. Deze vindt u via:

routewijziging kan de bus niet meer stoppen bij de

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

haltes op het Stadionplein. In de richting
Rijnsweerd kan gebruikt worden gemaakt van de

De tijdelijke halte wordt zo spoedig mogelijk

bestaande halte van lijn 242 op de oprit naar de

aangelegd. Wanneer er meer duidelijkheid is over

Waterlinieweg. In de andere richting moet er een

de definitieve halte, zal dit met u worden

nieuwe halte komen, die zo dicht mogelijk bij het

gecommuniceerd, voordat we deze aan gaan

stadion ligt. De locatie voor deze halte is voorlopig

leggen.

gevonden op de plek waar tot een aantal jaren
geleden ook een halte heeft gelegen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u onze website

Tijdelijke aanpassing

raadplegen:

De locatie van de halte staat hieronder. De halte

www.utrecht.nl/openbaar-vervoer

wordt met ingang van 10 december in een tijdelijke

Het vervoerplan 2018 vindt u hier:

vorm aangelegd. Dit betekent dat er een haltepaal

https://www.provincie-

komt en verharding voor het in- en uitstappen. De

utrecht.nl/publish/pages/305601/20170418_u-

tijdelijkheid komt doordat ook moet worden

ov_vervoerplan_2017-2_definitieve_versie.pdf

gezocht naar een mogelijke ontsluiting van het
Diakonessenhuis naar de Rubenslaan. Pas als hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

duidelijkheid over is, kan bepaald worden waar de

Mirelle Peters, via telefoon 14 030 of e-mail

definitieve bushalte kan komen.

verkeer.en.verkeer@utrecht.nl

Verspreidingsgebied:
A.v.Ostadelaan 106 t/m 130 (even) en 140, 129 t/m 169 (oneven), Burg. F. Andreaelaan 100, 300 t/m
430 (even), Israëlslaan 1, 2 t/m 16 (even) en 118, Laan van Minsweerd 138 t/m 140, Pieter de
Hooghstraat 53 t/m 69 (oneven), Stadionplein en omgeving.
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