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Wijkbericht

februari 2019

Laatste nieuws restauratie Domtoren
inloopavond 12 februari
In dit wijkbericht leest u over een inloopavond op 12 februari, de omgevingsvergunning voor de
restauratie, de bouw van de steiger, bereikbaarheid en werktijden tijdens de bouw.
Start bouw eind februari

Werktijden en laden en lossen

Tijdens de bouw van de steiger om de Domtoren,

Hoewel de aannemer dit zoveel mogelijk wil

komt aan de west- en oostkant van de toren een

voorkomen, is het onvermijdelijk dat de bouw

veiligheidsplatform. Zo’n platform is een soort

van de steiger enige overlast gaat geven. Met de

groot afdak boven de straat op 5 meter hoogte.

aannemer zijn afspraken gemaakt over
werktijden en tijdstippen voor laden en lossen.

Tijdens de bouw van de steiger hangen aan de

Laden en lossen gebeurt tussen 7 en 11 uur. De

steiger ook vangschotten en netten. Dit doen we

werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag

omdat we werken in een druk bezocht gebied,

tussen 7 en 19 uur. Voor 8 uur gebeurt het

waar we meer dan anders het zekere voor het

voorbereidende werk, dat betekent dat er met zo

onzekere nemen. De platforms zorgen ervoor

min mogelijk geluidsoverlast gewerkt wordt.

dat het Domplein en de directe omgeving

Mocht u overlast ervaren, laat het ons vooral

bereikbaar blijven voor bezoekers en

weten. (Zie hieronder)

voorbijgangers. Ook hulpdiensten (brandweer,
ambulance) en vergunninghouders kunnen vanaf

Inloopavond 12 februari 2019

het Domplein de Servetstraat gewoon bereiken.

Misschien heeft u nog vragen naar aanleiding
van dit bericht. Of heeft u andere vragen over de

Als de platforms klaar zijn, start de bouw van de

restauratie. U bent van harte welkom om het met

steiger. Naar verwachting staat de Domtoren in

ons te bespreken op 12 februari. De aannemer

de zomer helemaal in de steigers.

en leden van het projectteam zijn aanwezig.

Bereikbaarheid (zie afbeelding achterzijde)

Datum:

Dinsdag 12 februari 2019

Als het werk aan de bouwplaats en de steiger

Tijdstip:

19.30-21.00 uur

voor langere tijd invloed heeft op de

Locatie:

Michaelskapel Domtoren

verkeersdoorstroom, krijgt u een bericht. Voor

(Toegang via Domplein 21)

bijv. de bouw van de veiligheidsplatforms zal de
Servetstraat afgesloten worden. De alternatieve

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u elke

route staat dan vanaf het Domplein ook met

dinsdagmorgen tussen 09.00 en 10.00 uur

borden aangegeven. Servetstraat en Domplein

binnenlopen op Servetstraat 7.

blijven bereikbaar voor voetgangers.

Verspreidingsgebied:
Domplein en directe omgeving

Utrecht.nl

Omgevingsvergunning restauratie Domtoren

reactieformulier voor uw vragen.

Op 17 januari 2019 is een ontwerpbesluit

U kunt ook bellen met de gemeente:

genomen over de omgevingsvergunning voor de

Het verkorte nummer is 14 030.

restauratie van de Domtoren.
Dit besluit is gepubliceerd op

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk op

www.officielebekendmakingen.nl kenmerk

de bouwplaats?

HZ_WABO-18-27629. Voordat het college een

Aannemingsbedrijf Nico de Bont:

definitief besluit neemt kunt u reageren.

Uitvoerder Jan van der Pasch: 06 - 54 97 65 01
Projectleider Arjen Witjes: 06 - 51 84 22 49

Actuele info
We doen onze uiterste best om u op tijd op de

Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven?

hoogte te stellen van veranderingen. De actuele

Mail naar domtoren@utrecht.nl

informatie vindt u op de website
www.utrecht.nl/domtoren.

Kunnen we de toren nog bezoeken?

Twitter en Instagram: @TorensUtrecht

Jazeker, kijk op www.domtoren.nl

Contact

Wijkbureau Binnenstad

Elke dinsdag tussen 9 en 10 uur kunt u

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

langskomen met uw vragen op Servetstraat 7.

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad:

Op www.utrecht.nl/domtoren staat een

binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

Tijdens de montage van het veiligheidsplatform en een deel van de staalconstructie is de Servetstraat niet
rechtstreeks vanaf het Domplein te bereiken. Er dient dan omgereden te worden via Wed en Donkere Gaard. U
krijgt tijdig bericht als dit het geval is. Servetstraat en Domplein blijven bereikbaar voor voetgangers.

