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Nieuwe buurtfietsenstalling Doelenstraat
Op 1 september a.s. opent de gemeente een nieuwe buurtfietsenstalling aan de Doelenstraat, adres
Twijnstraat achter 46. Om toegang te verkrijgen tot de buurtfietsenstalling kunt u zich aanmelden
voor een abonnement. In dit wijkbericht leest u hoe u dat kunt doen.
Gebruik buurtfietsenstalling
In de nieuwe buurtfietsenstalling is plaats voor
30 fietsen in VelowUp-rekken. Buurtfietsenstallingen zijn uitsluitend te gebruiken
voor het stallen van regulier formaat fietsen. Er
mogen geen gemotoriseerde voertuigen zoals
brommers of scooters worden gestald. In deze
stalling is geen mogelijkheid om een elektrische
fiets op te laden.

Locatie
De buurtstalling bevindt zich tussen de adressen
Doelenstraat 8 en 10. Indien u een abonnement
afsluit krijgt u een toegangssleutel voor zowel
het hek als de buurtfietsenstalling.

Kosten abonnement
De kosten van een jaarabonnement voor een
fietsparkeerplaats in een fietsenrek zijn € 42,78
per jaar (prijspeil 2019).
Abonnement aanvragen
U kunt tot 14 augustus 2019 aangeven dat u
interesse heeft in een plek in de
buurtfietsenstalling. Dat doet u door op de
website van Veilig Stallen het aanmeldformulier
voor een plek op de wachtlijst in te vullen:
www.veiligstallen.nl/utrecht/buurtstallingen.
U kunt ook een mail sturen naar veiligstallen@ustal.nl met daarin uw voor- en achternaam,
woonadres, telefoonnummer en emailadres
onder vermelding van buurtfietsenstalling
Doelenstraat.
Loting
Indien er meer aanmeldingen zijn dan plekken
vindt een loting plaats. De plekken worden in dat
geval willekeurig verdeeld. U wordt voor 1
september 2019 nader geïnformeerd door UStal.

Verspreidingsgebied:
Doelenstraat en omgeving

Meer informatie
Voor meer informatie over buurtstallingen
verwijzen wij u naar de website van U-Stal via
www.u-stal.nl. Voor vragen kunt u contact
opnemen via receptie@u-stal.nl of via 0302734450.
Informatie over fietsparkeren kunt u vinden op
onze website: www.utrecht.nl/fietsparkeren.
Voor overige fietsgerelateerde vragen kunt u een
mail sturen naar fiets@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij Wijkbureau Binnenstad, via
binnenstad@utrecht.nl of telefoonnummer 14
030.
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