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Realiseren nieuwe bushaltes Hooft Graaflandstraat
Op de Hooft Graaflandstraat, nabij ‘t Goylaan worden twee nieuwe bushaltes gerealiseerd.

Werkzaamheden
De bushaltes worden aan beide zijden van de

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving

Hooft Graaflandstraat, tussen de Baron

worden de 2 bestaande bomen niet gekapt.

Heemstrastraat en ’t Goylaan, aangelegd.
De precieze locatie van de haltes staan op

Planning

onderstaand kaartje. Bij zowel de halte aan de

De uitvoering van de werkzaamheden is van

oost- als westzijde van de Hooft Graaflandstraat

22 januari tot en met 9 februari 2018,

komt er een ‘haltehaven’ waar de bus kan

dagelijks tussen 9:00 en 16:00 uur.

stoppen, zodat het verkeer er langs kan gaan.

Op 10 februari is de weg weer open voor alle

De halte krijgt de standaard verhoogde

verkeer.

stoeprand om makkelijker in- en uit te kunnen
stappen. Er kan gebruik worden gemaakt van de

Bereikbaarheid en omleidingen

bestaande fietsparkeerplekken. De halte aan de

Tijdens de werkzaamheden is de weg

oostzijde van de Hooft Graaflandstraat krijgt een

toegankelijk voor fietsers en het openbaar

bushaltehokje met digitale reisinformatie,

vervoer,

verlichting en een prullenbak.

evenals voor de bewoners van de Hooft

Gedurende de aanleg van de nieuwe haltes

Graaflandstraat. Tijdens de werkzaamheden zal

worden de huidige haltes tijdelijk iets verlegd

telkens één richting toegankelijk zijn voor

zodat passagiers toch in- en uit kunnen stappen.

autoverkeer. Deze zullen met borden worden

De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken

aangegeven.

in beslag. Het werk is weersafhankelijk; bij slecht

Omleidingen voor doorgaand verkeer worden

weer kan de planning uitlopen.

eveneens met borden aangegeven.
In de ochtend- en avondspits zijn er geen
omleidingen.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit wijkbericht kunt u
contact opnemen via telefoonnummer 14 030 of
e-mail naar verkeer.en.vervoer@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Zuid, of via
telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:
Hooft Graaflandstraat, Julianaweg, gedeelte Baron v. Heemstrastraat, ’t Goylaan en Karperstraat
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