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Aanpassing bochten Wijde Doelen en Nicolaasdwarsstraat
Vanaf maandag 16 april starten werkzaamheden aan de bochten van de Wijde Doelen en de
Nicolaasdwarsstraat bij het Louis Hartloopercomplex en speeltuin ‘het kleine bos’. Na de
werkzaamheden is het mogelijk om in twee richtingen te fietsen. Dit maakt het gemakkelijker
om via de Lange Nieuwstraat naar het centrum te fietsen. Dat is een logische en snelle route
want vanaf 1 mei is ook de oostkant van de Oudegracht vanaf de Hamburgerbrug
voetgangersgebied. In dit wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden en de achtergrond.
Werkzaamheden
Om fietsen in twee richtingen aantrekkelijk en veilig
te maken wordt de bestrating aangepast. De bocht
van de Tolsteegbarrière naar de Wijde Doelen voor
de deur bij het Louis Hartloopercomplex maken we
ruimer. Datzelfde geldt voor de bocht bij de
speelplaats ‘het kleine bos’. Verder brengen we
extra markering aan op de straat en passen we de
verkeersborden aan. De werkzaamheden duren
maximaal twee weken.
Hinder
Bij het uitbreken van de bestrating en het zagen van
het asfalt kunt u geluidshinder ervaren. Verder
wordt een deel van de stoep en straat afgezet om te
zorgen dat de stratenmakers hun werk veilig en
goed kunnen doen. De straat wordt niet afgesloten.
Achtergrond
Vanaf 1 mei wordt het voetgangersgebied in de
binnenstad groter. In de weekenden tussen 10.00
en 18.00 uur is het niet meer toegestaan om te
fietsen aan de oostkant van de Oudegracht tussen
Potterstraat en Hamburgerstraat. Fietsers kunnen
gebruikmaken van comfortabele en snelle
fietsroutes om het voetgangersgebied heen. In het
verlengde van de al opgeknapte straten Domstraat,
Domplein en Korte Nieuwstraat wordt ook de Lange
Nieuwstraat heringericht. Hierop vooruitlopend
wordt alvast de Wijde Doelen geschikt gemaakt om
in twee richtingen te fietsen. Zodat het ook nu al
een aantrekkelijk alternatief wordt voor de drukke
Oudegracht. Voor de Lange Nieuwstraat wordt op
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dit moment, in overleg met een klankbordgroep van
bewoners, ondernemers en belangengroepen,
gewerkt aan een ontwerp. Binnenkort ontvangt u
hierover meer informatie.
Meer informatie
•
Lees meer over de uitbreiding van het
voetgangersgebied op
www.utrecht.nl/voetgangersgebied
•
Lees meer over de herinrichting van de Lange
Nieuwstraat op
www.utrecht.nl/langenieuwstraat
•

Met vragen over de uitvoering en
bereikbaarheid, kunt u terecht bij Ad Wenning
op telefoonnummer 14 030.

•

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Binnenstad, of via telefoon 14
030. Of kijk op www.utrecht.nl/binnenstad
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