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Laatste nieuws Domtoren
Het is bijna zover. De inrichting van de bouwplaats voor de restauratie van de Domtoren start op
dinsdag 27 november 2018. En dag later dan we u eerder berichtten. In de loop van januari 2019
start de bouw van de steiger.
Planning
Start werk bouwplaats: 27 nov 2018

Actuele info

Bouwplaats gereed: voor Kerst 2018

We doen onze uiterste best om u op tijd op de

Start werk steiger:

2e

week januari 2019

hoogte te stellen van veranderingen. De actuele

Bouw crashdeck Servetstraat: jan/begin feb 2019

informatie vindt u op de website

Steiger gereed: juni 2019

www.utrecht.nl/domtoren.

Start uitvoering restauratie: midden 2019
Restauratie gereed: midden 2024

Contact
Elke dinsdag tussen 9 en 10 uur kunt u

Inrichting bouwplaats

langskomen met uw vragen op Servetstraat 7.

We beginnen met tijdelijke bouwhekken neer te
zetten. De bouwplaats komt aan de noordzijde

Op www.utrecht/domtoren staat een

van de Domtoren en loopt langs de oostkant

reactieformulier voor uw vragen.

naar het Domplein. Om de gehele Domtoren

U kunt ook bellen met de gemeente:

komt - als de bouwplaats klaar is - weer een

Het verkorte nummer is 14 030.

grijze bouwschutting met foto’s. (zie foto op de
achterzijde)

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk op
de bouwplaats?

Laden en lossen gebeurt tussen 7 en 11 uur.

Uitvoerder Toon Weijters: 06 54 97 78 09

De werktijden zijn van maandag tot en met

Projectleider Arjen Witjes: 06 51 84 22 49

vrijdag tussen 7 en 16 uur. Voor 8 uur gebeurt
het voorbereidende werk, dat betekent dat er

Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven?

met zo min mogelijk geluidsoverlast gewerkt

Mail naar domtoren@utrecht.nl

wordt. Het is niet eenvoudig dat te beschrijven,
mocht u overlast ervaren, laat het ons vooral

Kunnen we de toren nog bezoeken?

weten. (Zie hieronder)

Jazeker, kijk voor tijden en dagen op
www.domtoren.nl

Verkeersmaatregelen
Tijdens de inrichting van de bouwplaats moet de

Wijkbureau Binnenstad

aannemer laden en lossen. Het kan zijn dat dat

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

voor een korte periode de weg geblokkeerd is.

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad:

Als het werk aan de bouwplaats en de steiger

binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

voor langere tijd invloed heeft op de
verkeersdoorstroom, krijgt u een wijkbericht.
Verspreidingsgebied:
Domplein en directe omgeving

Utrecht.nl

Bouwschutting

De bouwplaats

Langs de groene lijn komt de grijze
bouwschutting met foto’s.
Na de tijdelijke bouwhekken, komt de grijze
bouwschutting uit 2017 (met historische foto’s)
terug.
De blauwe stippellijnen laten zien waar een deur
open en dicht kan.
In het paarse vlak op het Domplein staan de
vrachtwagens als ze laden en lossen.

