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Noorderbrug en Van Asch van Wijcksbrug afgesloten
Op maandag 16 juli en woensdag 25 juli 2018 zijn de Noorderbrug en de Van Asch van Wijcksbrug om en om
afgesloten voor auto’s, fietsen en voetgangers. Op deze dagen controleren we de bruggen en verplaatsen we
twee woonarken. De bruggen worden niet tegelijkertijd afgesloten.

Maandag 16 juli: dicht van 10 tot 15 uur

Bereikbaarheid

Op maandag 16 juli moeten we de bruggen

We realiseren ons dat het afsluiten van de bruggen

afsluiten vanwege onderhoud. De gemeente

vervelend kan zijn voor u als bewoner. Daarom

controleert regelmatig de bruggen in de stad, dit

informeren we u ruim van tevoren.

doen we met een hijstest. Op 16 juli voeren we zo’n
test uit aan de Noorderbrug en de Van Asch van

Op beide dagen zult u omgeleid worden naar de

Wijcksbrug. Dit doen we tussen 10 en 15 uur. We

naast gelegen brug. Volg de gele omleidingsborden

vermijden de spits om overlast zoveel mogelijk te

ter plekke.

beperken.
Meer informatie
Woensdag 25 juli: dicht van 8 tot 16 uur

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt

Als de hijstest goed uitpakt, gaan we de twee

u contact opnemen met de projectleider

woonarken daadwerkelijk verplaatsten. Daarvoor

Freek Prozee via 030-286 4359.

moeten we beide bruggen afsluiten van 8 tot 16
uur. De bruggen moeten namelijk helemaal van hun

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij

plaats worden gehesen. Dat is de enige manier om

wijkbureau Noordoost, e-mail noordoost@utrecht.nl

de woonarken te verplaatsen. Als het verplaatsten

of via 14030.

van de woonarken eerder is afgerond, gaan de
bruggen zo snel mogelijk open.
Als de hijstest niet goed uitpakt, dan plannen we
een nieuwe datum voor de verhuizing van de
woonarken. We informeren u dan opnieuw.

Weerdsingel oostzijde, Bellamystraat, Duifstraat, Koekoekstraat tot Nieuwe Koekoekstraat, Nieuwe
Koekoekstraat, Kievitdwarsstraat, Grietstraat, Van Asch van Wijckskade, Begijnekade, Noorderstraat
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