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Bestraten rijweg Oudegracht 342 - 384
De gemeente gaat van maandag 26 november

Afsluiting en bereikbaarheid

tot en met vrijdag 7 december een deel van de

Wij sluiten de oostzijde van de Oudegracht

bestraten. Het gaat om het stuk dat tussen de

november t/m 7 december volledig af voor

rijweg aan de oostzijde van de Oudegracht
Vollersbrug en Geertebrug ligt.
Waarom is dit werk nodig

Begin oktober jl. hebben wij de rijweg op dit deel

van de Oudegracht bestraat vanwege de slechte

tussen de Vollersbrug en de Geertebrug van 26
doorgaand verkeer. Voetgangers kunnen er wel
langs. Woningen blijven bereikbaar; waar nodig
worden voorzieningen getroffen.
Parkeren

staat van de weg. We hebben oude stenen toen

Van 26 november tot uiterlijk 7 december is

wij van gebruikers van de ondergelegen kelders

mogelijk. Wij plaatsen borden die het

hergebruikt. Na de werkzaamheden ontvingen
diverse klachten over geluidsoverlast. Wij

constateerden vervolgens zelf ook dat er sprake

was van geluidsoverlast. Vanwege de

parkeren ter plaatse van de werkzaamheden niet
parkeerverbod aangeven.
Huisvuil

monumentale waarde van de kelders en bogen is

Tijdens de werkzaamheden kan de vuilniswagen

manier van bestraten is er meer ruimte tussen de

verzoeken u om uw huisvuil deze weken te

er met grote zorgvuldigheid bestraat. Door deze
stenen ontstaan. Deze ruimte zorgt bij verkeer
voor meer geluidsoverdracht naar de
onderliggende werfkelders.

niet op het onverharde deel komen. Wij

plaatsen op de delen die wel toegankelijk zijn

voor de vuilniswagen. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.

Andere werkwijze

Meer informatie

opnieuw bestraten. We gebruiken andere stenen;

kunt u contact opnemen met de opzichter, dhr.

We gaan daarom dit deel van de Oudegracht

dezelfde als die in de Twijnstraat liggen. Deze

kunnen strakker tegen elkaar worden gelegd. De
straat blijft deze keer ’s nachts afgesloten voor

verkeer, zodat zand en stenen meer tijd hebben

om zich te ‘zetten’. We verwachten dat hierdoor

de geluidsoverlast afneemt.

Voor meer informatie over de werkzaamheden
G.J. van den Oudenalder via telefoonnummer
14030.

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Binnenstad, emailadres:

binnenstad@utrecht.nl of bellen naar wijkbureau

Planning van het werk

De werkzaamheden starten maandag

26 november 2018 en zijn naar verwachting

vrijdag 7 december 2018 gereed. De aannemer

Binnenstad via 14030.

begint ter hoogte van huisnummer 342

(Vollersbrug) en werkt richting het noorden.

Verspreidingsgebied:
Oudegracht, tussen Tolsteegbarrière en Hamburgerbrug
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