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oktober 2018

Aanleg beweegbare palen parkeerplaats P3 Oud
Amelisweerd
De gemeente Utrecht plaatst op parkeerplaats P3 bij Oud Amelisweerd beweegbare palen die de
parkeerplaats afsluiten. De palen worden geplaatst tussen maandag 29 oktober en vrijdag
2 november 2018. De parkeerplaats is dan gesloten voor omwonenden en bezoekers.

Waarom plaatsen we de palen?

Hoe werkt het straks met parkeren?

Om de parkeerplaats ’s avonds en ’s nachts af te

Vanaf 2 november is de parkeerplaats na

sluiten voor bezoekers, plaatsen we beweegbare

zonsondergang afgesloten voor auto’s.

palen. Eerder zijn er al houten slagbomen

Bezoekers kunnen hun auto op het terrein

geplaatst, maar deze werden kapot gereden.

parkeren tussen 8.30 uur en zonsondergang. Het

Daarom kiezen we nu voor een permanente

parkeerterrein met de auto verlaten kan altijd.

oplossing.

Omwonenden krijgen toegang tot de
parkeerplaats op kenteken. Zij kunnen altijd in-

Wat gaan we precies doen?

en uitrijden, ook na zonsondergang. Zij hebben

We starten met de werkzaamheden op maandag

een brief ontvangen met meer informatie.

29 oktober. We maken drie gaten in het asfalt en
plaatsen daar de beweegbare palen in. Ook

Wilt u meer informatie?

komen er sensoren in de weg, die ervoor zorgen

Voor meer informatie over de werkzaamheden

dat de palen naar beneden gaan als er een auto

kunt u contact opnemen met Chris Jentink

van het parkeerterrein afrijdt. Daarnaast plaatsen

(projectleider aanleg beweegbare palen) of met

we twee verkeerslichten ter hoogte van de

Hermen van der Wardt (beheerder landgoederen)

beweegbare palen. Deze verkeerslichten

via 14030.

springen straks op groen zodra de palen
helemaal naar beneden zijn. Op vrijdag 2
november om 16.00 uur zijn we klaar met de
werkzaamheden.

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Oost, via e-mail oost@utrecht.nl of
via telefoonnummer 14030.

Waar kunt u parkeren tijdens de
werkzaamheden?
Tijdens de werkzaamheden kunnen
omwonenden en bezoekers hun auto parkeren
op P1 (Theehuis) of P2 (Stay Okay).
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