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Schoonmaak Oudegracht na de Canal Pride
Op zaterdag 16 juni vond in de Utrechtse grachten de tweede editie plaats van de Utrechtse Canal
Pride. Een prachtig, nieuw evenement waar Utrecht trots op is. In Utrecht hechten we ook veel waarde
aan een schone stad. Helaas verliepen de schoonmaakwerkzaamheden na de Canal Pride niet geheel
vlekkeloos. In dit wijkbericht willen we u hierover meer informatie geven.
De inzet van het schoonmaakpersoneel na de

Canal Pride was vergelijkbaar met vorig jaar. Dit
bleek achteraf onvoldoende.

schoonmaak na de Canal Pride nu minder goed.

Daarvoor onze excuses.

Deze ervaringen nemen we mee voor de

We kozen ervoor op zondag 17 juni vanaf 5.30

komende jaren met hopelijk nieuwe edities van

alle doorgaande wegen schoon te maken. Verder

evenement dat heel veel bezoekers trekt. Dit

uur ’s ochtends eerst het grote winkelgebied met

is op de zondag de bovenzijde van de

Oudegracht schoongemaakt. Helaas was er niet

de Utrechtse Canal Pride. Het is een snelgroeiend
vraagt een zorgvuldige voorbereiding.

genoeg capaciteit om ook de werven nog schoon

Meer informatie of vragen?

maandagochtend vanaf 7.00 uur direct

schoonmaakwerkzaamheden na de Canal Pride

te maken op deze zondag. Dit werk is

opgepakt. Op de maandag hebben drie boten

van de gemeentelijke Havendienst ook het afval
uit het water gevist.

We begrijpen dat bewoners overlast

ondervonden van het afval aan en op de werven.
Dit vinden wij heel vervelend. Juist bij grote

evenementen in de stad, staan we altijd klaar om
de stad snel schoon te maken. Dat zijn de

bewoners ook van ons gewend bij Koningsdag.

Voor informatie en vragen over de

kunt u contact opnemen met de heer Schrijver
(wijkopzichter), te bereiken via e-mail:

c.schrijver@utrecht.nl of telefonisch via
telefoonnummer: 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad,

Stadsplateau 1, e-mail: binnenstad@utrecht.nl of

telefonisch via telefoonnummer: 14 030.

Door een verkeerde inschatting verliep de

Utrecht.nl

