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Herinrichting Ondiep
Tijdelijke afzettingen en tijdelijk minder parkeerruimte
Fase 2 van de herinrichting van de straat
Ondiep gaat beginnen. Z.o.z. voor de hele
planning.

Vanaf 9 april is een deel van de straat Ondiep
tijdelijk niet bereikbaar: het stuk Ondiep
bij de huisnummers 104, 106, 65 en 67. Ook
kunt u daar tijdelijk niet parkeren en zijn er
omleidingen. Dit alles heeft te maken met de
herinrichting van de straat Ondiep, die dit jaar
plaatsvindt.

Op de hoogte
•

U vindt deze informatie ook op
www.utrecht.nl/ondiep.

•

Tijdens de werkzaamheden kunt u met
vragen terecht bij de aannemer: Marcel van
’t Klooster 06-50226345.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
contact opnemen met Wijkservicecentrum
Noordwest via noordwest@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.
•

Nieuwsbrief wijkbureau: abonneer u via
www.utrecht.nl/noordwest

•

Facebook:
www.facebook.com/wijkbureaunoordwest
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Voorlopige planning: de herinrichting in vijf stappen*

Stap 1

6 april*

Afronding fase 1: werkzaamheden Ondiep van 103 tot 126

Stap 2

19 maart

Plaatsing parkeerverbodsborden Ondiep bij 104, 106, 65 en 67.
Dit verbod gaat pas na twee weken in.

9 april*

Ingang afzetting en parkeerverbod Ondiep bij 104, 106, 65 en 67.
(z.o.z. voor kaartje). Start werkzaamheden Ondiep vanaf kruising
Boerhaavelaan tot 65 en 102.

Stap 3

26 april*

Afronding werkzaamheden op dit deel van Ondiep.

16 april*

Plaatsing parkeerverbodsborden Ondiep nabij kruising Boerhaavelaan
(van alle kanten). Dit verbod gaat pas na twee weken in.

31 april*

Ingang afzetting en parkeerverbod Ondiep nabij kruising
Boerhavelaan (van alle kanten). Start werkzaamheden.

Stap 4

9 mei*

Afronding werkzaamheden dit deel van Ondiep.

30 april*

Plaatsing parkeerverbodsborden Ondiep bij 44, 46, 11 en 13.
Dit verbod gaat pas na twee weken in.

14 mei*

Ingang afzetting en parkeerverbod op dit deel van Ondiep. Start
werkzaamheden Ondiep van 46/15 tot de kruising met de
Boerhaavelaan.

Stap 5

8 juni*

Afronding werkzaamheden op dit deel van Ondiep.

28 mei*

Plaatsing parkeerverbodsborden Ondiep bij 46, 48, 13 en 15.
Dit verbod gaat pas na twee weken in.

11 juni*

Ingang afzetting en parkeerverbod op dit deel van Ondiep. Start
werkzaamheden Ondiep van Royaards vd Hamkade tot 44 en 13.

6 juli*

Afronding werkzaamheden op dit deel van Ondiep.

* de data zijn bij benadering
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