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Wijkbericht
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Stand van zaken renovatie stadhuis
Het Utrechtse stadhuis wordt van juli 2018 tot en met voorjaar 2019 gerenoveerd en verduurzaamd.
Ter voorbereiding van de renovatie is gestart met enkele werkzaamheden. In dit wijkbericht leest u
hier meer over.
De aannemer is begonnen met voorbereidingen
voor de renovatie van het stadhuis. Naast de

ingang van het stadhuis heeft hij een steiger

Half juni kunnen we u hier meer details over
geven.

geplaatst voor onderzoek aan de gevel.

U bent welkom

Ganzenmarkt en Korte Minrebroederstraat /

een toelichting op de (komende) werkzaamheden

Ook op hoek van de Korte Minrebroederstraat /
Oudkerkhof wordt nader onderzoek aan de gevel
gedaan. Hier werkt de aannemer met

hoogwerkers in de periode van eind mei tot half
juni. Vanaf half juni worden alle benodigde

steigers rondom het stadhuis opgebouwd. In juli
richt de aannemer het bouwterrein in en worden

U bent van harte welkom voor een gesprek en
door de aannemer en de gemeente op

donderdag 14 juni van 09.00 tot 10.00 en van
18.30 tot 19.30 uur op het stadhuis (Korte

Minrebroederstraat 2) in de grote trouwzaal.
Aanmelden is niet nodig.

er hekken geplaatst.

Contact

Verhuizing van inboedel stadhuis

Simon Baars, projectleider gemeente Utrecht, via

De verhuizing van afdelingen van de gemeente

Utrecht en de raad gebeurt in delen. Een aantal
afdelingen verhuist al in juni naar tijdelijke

werklocaties. Half juli verhuizen de raad, fracties
en medewerkers als laatsten. Ook in de

weekenden wordt er mogelijk verhuisd. Vanaf 17

Voor informatie kunt u contact opnemen met
telefoon 14 030 of e-mail:

renovatie-stadhuis@utrecht.nl
Informatie over de renovatie van het stadhuis
kunt u vinden op utrecht.nl/stadhuis

juli is het stadhuis leeg. Tijdens de bouwvakantie

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

augustus wordt er volop gewerkt aan de

Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via

zijn de activiteiten beperkt, maar vanaf 20
renovatie en verduurzaming.

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad,
telefoon 14 0 30.

Bereikbaarheid

Laden en lossen doet de aannemer binnen de

geldende raamtijden (van 7.00 tot 10.00 uur) en
binnen het bouwterrein. Er wordt niet in of
rondom het bouwterrein geparkeerd.

Mogelijk worden delen van omliggende straten

tijdelijk afgesloten in verband met steigerbouw.
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