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Wijkbericht

maart 2019

Stille tocht vrijdag 22 maart
De verschrikkelijke gebeurtenis van afgelopen maandag op het 24 Oktoberplein

heeft onze stad in het hart geraakt. Op vrijdagavond 22 maart om 19.00 uur is er

een stille tocht bij u in de buurt om gevoelens en emoties te delen. En om respect en
medeleven aan de getroffenen en hun nabestaanden te tonen. Het initiatief hiervoor
komt uit de samenleving. De gemeente ondersteunt dit van harte. In dit wijkbericht
leest u meer over de stille tocht en over de maatregelen en gevolgen in uw buurt.
Route

politie, Toezicht en Handhaving en

Het programma start rond 19.00 uur op het

verkeersregelaars aanwezig.

gevolgd door een minuut stilte. Hierna begint

Afsluitingen

Jaarbeursplein, met een aantal toespraken

de stille tocht. Vanaf 18.30 uur verzamelen de

De wegen die op de route uitkomen worden

loopt de tocht via de Graadt van Roggenweg

verkeer. Het gaat om Westplein, Graadt van

bloemen neerleggen op de gedenkplaats.

Meernbrug.

Jaarbeursplein of gaan hun eigen weg.

Ook aan- en afrit 8 (A2) Utrecht Centrum,

deelnemers op het Jaarbeursplein. Van daar

naar het 24 Oktoberplein. Hier kan iedereen
Daarna lopen de deelnemers terug naar het

vanaf ongeveer 18.00 afgesloten voor het

Roggenweg, 24 oktoberplein en De

Kanaleneiland, Langerak, De Meern, Jaarbeurs

We adviseren deelnemers lopend, met de fiets

wordt afgesloten.

Jaarbeursplein te komen. We zorgen voor extra

We verwachten dat ze rond 21.00 uur weer

fietsparkeerplaatsen.

open gaan voor het verkeer.

Maatregelen en gevolgen

Meer informatie

politie bereiden de stille tocht zorgvuldig voor

met de gemeente via telefoon nummer 14 030.

of het openbaar vervoer naar het

We verwachten veel mensen. Gemeente en

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

en doen er alles aan om het in goede banen te

Of kijk – voor de laatste informatie - op de

leiden. Tijdens de tocht zijn er mensen van

website www.utrecht.nl/stilletocht.

Op de achterkant van dit wijkbericht staat een plattegrond met de route.
Verspreidingsgebied:

Route en omgeving van de stille tocht
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Plattegrond met route stille tocht

