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Herstel rijbaan Tolsteegsingel en Maliesingel
De gemeent e U trecht gaat de rijbaan van de Tolsteegsingel en een deel van de Maliesingel herstellen.
De w er kzaamheden starten op 24 september en duren z o’n negen weken. In dit w ijkbericht l eest u
meer ov er de achtergrond, uitvoering, planning en oml eiding t ijdens de werkzaamheden.
In 2016 zijn de Tolsteegsingel en een deel van

We wer ken tussen 7 en 19 uur . Als de wer ktijden

de Maliesingel opnieuw inger icht. Er ontstonden

afwijken, br engt de aannemer u hier van op de

snel daar na ver zakkingen. Eind 2016 en in mei

hoogte.

2017 zijn ver zakte delen van de r ijloper tussen
de Zonstr aat en Absteder br ug én op de

Be r eikbaarheid en omleidingsroutes

Tolsteegsingel her steld. De klinker s zijn

We wer ken in 4 fasen, om het ver keer zo min

ver wijder d , de str aatlaag is r echtgetrokken en

mogelijk te hinder en. Het deel van de str aat

afgetr ild. Ver volgens zijn de oude klinker s er

waar gewer kt wor dt, is dan afgesloten voor

opnieuw ingelegd. Helaas heeft dit niet het

autover keer en par ker en. Steeds als er een deel

gewenste effect gehad. Ander e delen van de

klaar is, wor dt dit weer opengesteld voor ver keer

her inger ichte Tolsteeg/Maliesingel zijn ook snel

en star ten we met het volgende deel.

in kwaliteit achter uit gegaan.

Automobilisten kunnen tijdens het wer k een

In september star ten we daar om met het

omleidingsr oute volgen. Fietser s komend vanaf

ver vangen van de gehele r ijloper (dat is het deel

de Tolsteegsingel kunnen het fietspad gewoon

in klinker s, tussen de fietspaden in).

gebr uiken. Fietser aan de kant van de singel,

Deze zomer hebben we een pr oefvak gemaakt

wor den wel omgeleid. Kaar tjes van de

op de Maliesingel, ter hoogte van de Zonstr aat.

omleidingsr outes per fase vindt u op

Hier gebr uikten we dezelfde techniek als op het

www.utr echt.nl/tolsteegsingel.

ver volg van de Maliesingel, dat nu wor dt

Voetganger s kunnen gewoon gebr uik maken van

aangelegd. Deze wer kwijze gaan we nu in

het tr ottoir.

her stel ook toepassen.
P a r keren
We begr ijpen dat de wer kzaamheden ver velend

De par keer plekken aan de Tolsteegsingel en de

zijn voor u als omwonenden. We pr ober en de

Maliesingel, zijn tijdens de wer kzaamheden

hinder zoveel mogelijk te beper ken.

slechts gedeeltelijk te gebr uiken. Waar gewer kt
wor dt kunt u niet par ker en. We plaatsen r uim

P l a nning

voor de star t van elke fase par keer ver boden.

Op maandag 24 september star ten we met de

U kunt tijdelijk er gens ander s in de str aat of het

wer kzaamheden. We beginnen voor aan op de

r ayon ter echt voor een par keer plek.

Tolsteegsingel en wer ken in vier fasen r ichting
het Lepelenbur g. Het totale wer k duur t ongeveer
9 weken, tot eind november .

Vers p reid ings gebied: Maliesingel, Tolsteegsingel en aangrenzende straten. Daarnaast: Abstederdijk, Nieuwegracht en
zijstraten, Servaasbolwerk, Agnietenstraat, Lange Nieuwstraat, Maliesingel noord, Maliebaan zuid, Zonstraat, Oosterstraat,
Kromme Rijn

Utrecht.nl

H u isvuil/GFT
We ver zoeken u om gedur ende de
wer kzaamheden uw afval aan te bieden buiten
het wer kgebied, daar waar de vuilnisauto wel
dir ect bij kan komen.
M e er informatie
Voor vr agen kunt u contact opnemen met Ger r it
Jan van den Oudenalder via 030 - 286 7502 of
ger r it.jan.oudenalder@utrecht.nl
Actuele infor matie en omleidingskaar tjes vindt u
op www.utr echt.nl/tolsteegsingel
Voor ander e vr agen over uw wijk kunt u
r echtstreeks ter echt bij wijkbur eau Oost, via
oost@utr echt.nl of 14030.

