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Wijkbericht

14 augustus 2018

Werkzaamheden toegangsbrug Kromme Nieuwegracht
De gemeente Utrecht gaat vanaf maandag 20 augustus 2018 de toegangsbrug ter hoogte van de Kromme
Nieuwegracht 7 stabiliseren. Dit duurt ongeveer twee weken. In dit wijkbericht leest u hier meer over.

Waarom is dit werk nodig?
Medio december 2017 hebben we de staat van alle
twintig bruggen aan de Kromme Nieuwegracht laten
inspecteren. Hieruit kwam naar voren dat bij een
paar bruggen nader onderzoek nodig was. Dat
nadere onderzoek liet vervolgens zien dat bij de
brug ter hoogte van huisnummer 7 de fundering
was weggezakt. We hebben de brug toen afgesloten
en plaatsten een noodbrug.
Wat gaan we nu doen?
Vanaf maandag 20 augustus gaan we de fundering
van deze brug tijdelijk verstevigen. Hierna is de
brug weer geschikt voor gebruik als
voetgangersbrug en halen we de noodbrug weg. Het
definitieve herstel van de brug willen we uitvoeren
als we de wal- en kluismuren op dit stuk van de
Kromme Nieuwegracht gaan herstellen. Hiervoor is
nog geen planning.
Wat houden de werkzaamheden in?
Twee weken lang werkt een aannemer met duikers
aan het stabiliseren van de fundering. Dit gebeurt
vanuit het water. De bus van de aannemer met
aanhanger en (duik)benodigdheden komt op twee
parkeerplaatsen voor huisnummers 7-9 te staan.

Wat betekent dit voor u?
De aannemer gebruikt een aggregaat voor elektra
en het leveren van ademlucht aan de duikers, dit
geeft mogelijk geluidsoverlast. We proberen dit
zoveel mogelijk te beperken. De aannemer werkt
alleen van 07.30 uur tot uiterlijk 17 uur.
De rijweg blijft begaanbaar en de woningen
bereikbaar. Enkele parkeervakken kunnen niet
gebruikt worden.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben over deze
werkzaamheden, dan hierover contact opnemen met
directievoerder Robert Verbeek, via
werven@utrecht.nl. Telefonisch is hij bereikbaar via
030-2867571.
Meer informatie over uw wijk vindt u op
www.utrecht.nl/binnenstad. Voor vragen over de
binnenstad kunt u rechtstreeks terecht bij
wijkbureau Binnenstad, Stadskantoor, Stadsplateau
1, 5e etage, of via telefoon 14030.

Werkzaamheden nutsbedrijven
Eneco Warmte en Vitens voeren deze periode
werkzaamheden uit in de Muntstraat. Ook zij zullen
hiervoor enkele parkeervakken in de buurt nodig
hebben. We zorgen ervoor dat de werkzaamheden
voor zover nodig, op elkaar afgestemd worden

Verspreidingsgebied: omgeving Kromme Nieuwegracht, tussen Hieronymusplantsoen en de Drift
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