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5 tm 9 augustus afbouw veiligheidsplatform westzijde
Domtoren
Het veiligheidsplatform aan de westkant van de Domtoren wordt weer afgebouwd. We gaan boven
op de steiger werken met een extra groot vangschot. Tijdens het afbouwen is de route LANGS de
toren af en toe afgesloten. Deze wordt afgezet met hekken en lint. Het verkeer kan tijdens de
afsluiting via de onderdoorgang van de Domtoren naar de Servetstraat rijden.
Wat betekent de afsluiting voor:
Voetgangers: Voetgangers kunnen ongehinderd



Heeft u vragen of opmerkingen over de
afbouw van het platform?

heen en weer lopen tussen Servetstraat en

Aannemingsbedrijf Nico de Bont:

Domplein. Dat kan langs Brasserie Domplein.

Uitvoerder Jan van der Pasch:
06 - 54 97 65 01

Fietsers en scooters: kunnen zoals altijd via de
onderdoorgang rijden.

Via een nieuwsbrief op de hoogte blijven?
Mail naar domtoren@utrecht.nl

Auto’s en vrachtverkeer: Auto’s en vrachtverkeer
kunnen via de onderdoorgang van de Domtoren

Instagram, Twitter en website

naar de Servetstraat rijden.

De actuele informatie vindt u op
www.utrecht.nl/domtoren.

Vuilnis buiten zetten

Twitter en Instagram: @TorensUtrecht

Kan gewoon op de afgesproken plekken.
Documentaire
Contact

Op de website van RTV Utrecht staan 2 delen van

Hoewel de aannemer dit zoveel mogelijk wil

de DocU over de restauratie. Google de woorden

voorkomen, is het onvermijdelijk dat de afbouw

‘gemist, RTV Utrecht, Domtoren, docu’.

van de platforms enige overlast gaat geven. Mocht
u overlast ervaren, laat het ons vooral weten.


Elke dinsdag tussen 9 en 10 uur kunt u

Kunnen we de toren nog bezoeken?
Jazeker, kijk op www.domtoren.nl

langskomen met uw vragen op



Servetstraat 7.

Wijkbureau Binnenstad

Op www.utrecht.nl/domtoren staat een

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

reactieformulier voor uw vragen.

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad:

U kunt ook bellen met de gemeente en

binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

vragen naar project Domtoren: het
verkorte nummer is 14 030.
Verspreidingsgebied:
Domplein en directe omgeving

Utrecht.nl

