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Herinrichting Vaartsestraat, tussen Bleekstraat en oude
Burgerzaken
Maandag 11 juni start Koot Infrawerken met de herinrichting van de Vaartsestraat tussen de
Bleekstraat en het oude Burgerzaken. Dit gedeelte van de Vaartsestraat is tijdens de werkzaamheden
afgesloten. De woningen blijven te voet wel bereikbaar. De werkzaamheden duren naar verwachting
tot en met vrijdag 20 juli. Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur.

Herinrichting Vaartsestraat

Neem bij het ophalen van een parkeerpas uw

tussen Bleekstraat en oude Burgerzaken

legitimatiebewijs en kentekenbewijs mee. Die

Op de tekening op de achterzijde ziet u hoe de

zijn nodig voor de administratieve verwerking

Vaartsestraat er straks uit komt te zien. U kunt

van de uitgifte. Voor de gratis parkeerpas vraagt

de tekening op groter formaat bekijken in het

de gemeente €10 borg (graag betalen met

Definitief Ontwerp van de Vaartsestraat op

gepast briefgeld); dit bedrag krijgt u bij

www.uithoflijn.nl/trace/tracedeel-a.

inlevering van de pas terug.

Afsluiting

Bij het ophalen van de pas kunt u een afspraak

De Vaartsestraat tussen de Bleekstraat en het

maken over wanneer de pas weer ingeleverd kan

oude Burgerzaken is afgesloten tijdens de

worden. Niet ingeleverde passen worden

werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid via

automatisch geblokkeerd als de werkzaamheden

de Bleekstraat en Catharijnesingel. De woningen

voorbij zijn.

blijven bereikbaar: via loopschotten kunt u bij de
huizen komen, waarbij fietsers gevraagd wordt

Geluidsoverlast

af te stappen.

Er wordt gewerkt en dat maakt geluid, maar de
geluidsoverlast is beperkt.

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk

Huisvuil

om in dit deel van de Vaartsestraat te parkeren.

Bewoners van de Vaartsestraat wordt verzocht

U wordt daarom verzocht uw auto tijdelijk

het huisvuil aan te bieden bij het gedeelte van de

ergens anders neer te zetten. De gemeente biedt

Vaartsestraat tussen het oude Burgerzaken en

bewoners die in dit deel van de Vaartsestraat

het Vaartsehof op de gebruikelijke ophaaldagen.

wonen en een parkeervergunning hebben, gratis
parkeerpassen voor parkeergarage Vaartsche

Vragen?

Rijn aan.

Voor vragen over dit wijkbericht kunt u contact
opnemen met de heer H. Bregman of de heer A.

U kunt een parkeerpas ophalen op dinsdag 5 juni

Wijnveld, bereikbaar via info@uithoflijn.nl of via

tussen 17.00-18.00 uur en op woensdag 6 juni

telefoon 14 030.

tussen 7.30-8.30 uur in Koffie Leute Bauhaus,
Westerkade 30 (bij de heer Gerard van Leur).
Verspreidingsgebied:
Vaartsestraat en Vaartsehof

Utrecht.nl

Afbeelding: heringerichte Vaartsestraat
(aan de rechterkant ziet u de Vaartsche Rijn)

