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Inloopavond herinrichting Tolsteegbarrière en
Tolsteegbrug op 7 oktober 2019
In samenwerking met bewoners en ondernemers uit de omgeving heeft de gemeente Utrecht een plan
gemaakt voor verbetering van de Tolsteegbarrière en de Tolsteegbrug. U kunt tot en met 5 november
op het programma van eisen en het functioneel ontwerp reageren. Op maandag 7 oktober is er
gelegenheid om over het ontwerp in gesprek te gaan tijdens een inloopavond.
De groei van de stad, de komst van NS-station

Inloopavond

en het Museumkwartier zorgen dat de huidige

en daarover met ons in gesprek te gaan tijdens

Vaartsche Rijn en de ontwikkeling van Rotsoord
inrichting van de Tolsteegbarrière en -brug niet
meer voldoet. Het functioneel ontwerp streeft
een balans na tussen woonkwaliteit, kwaliteit

We nodigen u uit om het plan te komen bekijken
een inloopavond op maandag 7 oktober. De

bijeenkomst is in het Louis Hardlooper Complex,
Café Das Kabinett. U kunt binnenlopen tussen

voor passanten en bezoekers en ruimte voor

19.00 uur en 20:30 uur. Aanmelden is niet

Wat houdt het plan in?

Ter inzage

te laten delen ontstaat er op de Tolsteegbarrière

kunt u het programma van eisen en het ontwerp

bedrijvigheid en verblijf.

Door fietsers en automobilisten overal de rijbaan
en –brug meer ruimte voor voetgangers en
kunnen we de oversteekbaarheid en

toegankelijkheid verbeteren. Waar mogelijk

worden het trottoir en de rijbaan naar dezelfde

hoogte gebracht om er meer een plein van te

maken. De verharding wordt gelijk aan die in de
Twijnstraat en Nicolaasstraat.

Ook verbeteren we de doorstroming voor

verkeersdeelnemers van en naar het Ledig Erf.

Verplaatsen we een aantal functies, zoals het

fietsparkeren naar de randen van het gebied en

de halte voor elektrische buslijn 2 naar de Wijde
Doelenstraat. De ondergrondse afvalinzameling
wordt verplaatst naar de hoek

noodzakelijk.

Van 25 september tot en met 5 november 2019
inzien bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug

1. Het wijkbureau is op werkdagen geopend van
09.00 tot 17.00 uur.

Vervolg

Na afloop van de consultatie verwerkt de

gemeente de binnengekomen reacties. Mogelijk
worden het programma van eisen en het

functioneel ontwerp daarop aangepast. Daarna
stelt het college van burgemeester en

wethouders het plan vast en wordt het

functioneel ontwerp verder uitgewerkt. De

ambitie is om de uitvoering rond de zomer van
2020 te hebben afgerond.

Nicolaasdwarsstraat - Wijde Doelen.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Tolsteegbarrière en Tolsteegbrug

Utrecht.nl

Meer informatie

Op www.utrecht.nl/tolsteegbarriere

met projectleider Luc Mes via telefoonnummer

· het programma van eisen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
14 030 of e-mail: l.mes@utrecht.nl

vindt u:

· het eerste ontwerp

· een reactieformulier

Functioneel ontwerp (zie www.utrecht.nl/tolsteegbarriere voor meer informatie).

