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Herbestrating Drieharingstraat
Op 11 maart 2019 wordt gestart met de herbestrating van de Drieharingstraat. In totaal duren de
werkzaamheden ongeveer twee weken. Tijdens de werkzaamheden blijft de Drieharingstraat bereikbaar
voor bewoners, ondernemers en winkelend publiek. In dit wijkbericht leest u meer over de uitvoering,
achtergrond en eventuele hinder van de werkzaamheden.
Aantrekkelijke, toegankelijke binnenstad
Utrecht is een plek waar steeds meer mensen
graag wonen, werken en leven. De stad bruist en
de aantrekkelijkheid van de stad groeit. De
komende jaren is het de uitdaging om in de
binnenstad de juiste balans te vinden tussen
woonkwaliteit, kwaliteit voor bezoekers en
ruimte voor bedrijvigheid, evenementen en
(horeca)ondernemers. Samen met o.a. bewoners
en ondernemers werkt de gemeente Utrecht aan
een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad.
Werkzaamheden Drieharingstraat
De Drieharingstraat is een belangrijke schakel
tussen het Vredenburgplein en de Oudegracht.
Tijdens de herbestrating worden oneffenheden
in de straat opgelost en zal de huidige bestrating
worden vervangen. Ook worden de kabels voor
de openbare verlichting in de straat vervangen.
Door nu een nieuwe kabel aan te leggen
voorkomen we dat de straat over een paar jaar

Planning
In overleg met een aantal ondernemers uit de
Drieharingstraat is gekozen om de
werkzaamheden in te plannen na de
voorjaarsvakantie en voordat de werkzaamheden
aan het Vredenburgplein zijn afgerond. Hiermee
beperken we zoveel mogelijk de periode van
extra overlast.
Gevolgen voor de omgeving
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
kunnen ondernemers uit de Drieharingstraat
gebruik maken van de afvalcontainers die
worden neergezet op de hoek van de
Drieharingstraat met het Vredenburgplein.
Wij vragen u, wanneer de straat voor uw deur is
opengebroken, uw huisvuil op de hoek van de
straat aan te bieden waar de ophaaldienst bij kan
komen (vanzelfsprekend op de inzameldagen).

opnieuw opengebroken moet worden.

Het verkeer voor de Drieharingstraat kan via het

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is

de hoek van de Drieharingstraat en het

de Drieharingstraat tijdelijk minder goed
bereikbaar en kan er enige hinder zijn voor
bewoners, ondernemers en winkelend publiek.
Dit is helaas niet helemaal te voorkomen. We
vragen hiervoor uw begrip.

Vredenburgplein rijden, maar dient mogelijk op
Vredenburgplein de bestelling te lossen en over
te dragen. Wij vragen u uw leveranciers hiervan
op de hoogte te stellen.
Meer informatie


bereikbaarheid, zoals leveringen of een

De werkzaamheden vinden plaats in week 11 en

verhuizing, kunt u terecht bij Philip ter Laak

12. Naar verwachting is de herbestrating voor
eind maart afgerond.

Met vragen over de uitvoering en

op 14 030 of via p.ter.laak@utrecht.nl.


Voor andere vragen over uw wijk kunt u
terecht bij wijkbureau Binnenstad.
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