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Wijkbericht

juni 2018

Steigerbouw renovatie stadhuis
Het Utrechtse stadhuis wordt van juli 2018 tot en met voorjaar 2019 gerenoveerd en verduurzaamd.
18 juni start de aannemer met het opbouwen van de steigers rondom het stadhuis. Om de veiligheid
van voorbijgangers tijdens het opbouwen te borgen worden delen van omliggende straten tijdelijk
afgesloten. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Naar verwachting is de steigerbouw rondom het

Contact

stadhuis half oktober afgerond. In deze periode

Voor informatie kunt u contact opnemen met

wordt van maandag tot en met vrijdag van 7.00

Simon Baars, projectleider gemeente Utrecht, via

tot uiterlijk 19.00 uur aan de steigers gebouwd.

telefoon 14 030 of e-mail:
renovatie-stadhuis@utrecht.nl

Bij de steigeropbouw wordt vanwege de
veiligheid voor voorbijgangers de doorgang van

Informatie over de renovatie van het stadhuis

het Oudkerkhof naar de Korte

kunt u vinden op utrecht.nl/stadhuis

Minrebroederstraat van maandag tot en met
vrijdag afgesloten in de periode van 16 t/m 26

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

juli tussen 7.00 en 15.30 uur. De winkels op het

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Binnenstad,

Oudkerkhof blijven toegankelijk voor

Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e etage, of via

voetgangers.

telefoon 14 0 30.

De Stadhuisbrug (vanaf de gracht richting de
Ganzenmarkt) wordt van maandag tot en met

Zie ommezijde.

vrijdag afgesloten in de periode van 27 augustus
t/m 7 september tussen 7.00 en 15.30 uur.
Restaurant Humphrey’s blijft vanaf de
Stadhuisbrug toegankelijk voor gasten. De
fietsenstalling aan de Ganzenmarkt blijft open.
Planning
Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u de
planning van de steigerbouw met een
plattegrond.

Verspreidingsgebied: Annastraat, Ganzenmarkt, Janskerkhof, Korte Jansstraat, Korte Minrebroederstraat,
Minrebroederstraat, Oudkerkhof, Schoutenstraat,

Utrecht.nl

Week

Indicatie vanaf
18 juni

29, 30

16 juli

Fase 1

Fase 2

Straat
Opbouw steiger vanaf Korte Minrebroederstraat
over het dak van het stadhuis naar zijde
Stadhuisbrug
Opbouw steiger stadhuis Oudkerkhofzijde

Toelichting

Straat afgesloten
van 7.00-15.30
uur

Bouwvakantie 30 juli tot en met 17 augustus
Steigeropbouw aan Korte Minrebroederstraat

Fase 2 deel 2
Fase 3

35, 36

27 aug

Steigeropbouw Stadhuisbrug smal gedeelte

Fase 4

37

10 sept

Steigeropbouw Korte Minrebroederstraat aan de
voorkant van het stadhuis bij ingang en bankjes

Fase 5

38

20 sept

Steigeropbouw op de Ganzenmarkt

Fase 6

40

1 okt

Steigeropbouw Korte Minrebroederstraat bij
nieuwbouwvleugel

Straat
gedeeltelijk
afgesloten van
7.00-15.30 uur

