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Werkzaamheden Nicolaaskerkhof
Op 28 november 2019 starten er werkzaamheden op het Nicolaaskerkhof. We starten met het
verplaatsen van de parkeerautomaat. Daarna zullen de boomspiegels onder de twee grote platanen
vrijgemaakt worden van autoparkeren. Ook verbeteren we de groeiplaats van de bomen. We
herstellen het beschadigde straatmeubilair en markeren de andere parkeervakken duidelijker. Begin
2020 plaatsen we zitgelegenheden en groen rondom de twee platanen.
In 2016 is een gedeelte van het Nicolaaskerkhof

Gevolgen van de werkzaamheden

heringericht. Recent heeft het Centraal Museum

Er verdwijnen zeven autoparkeerplekken,

kunst(werken) en als zitgelegenheid. Met de

straatparkeren hebben ingeruild voor een plek in

een aantal sokkels geplaatst voor wisselende

doordat bewoners hun vergunning voor

werkzaamheden aan het parkeerterrein op het

een garage.

buitenruimte aantrekkelijker en functioneler.

De werkzaamheden vinden doordeweeks tussen

Nicolaaskerkhof maken we ook de omliggende

Wat houden de werkzaamheden in?

07:00 en 17:00 uur plaats. Hierbij zijn niet altijd
alle parkeervakken beschikbaar. Let daarom

De parkeerplekken op de boomspiegels van de

goed op de aanwijzingen op de borden.

de groeiplaats van de bomen. Er komen planten

Let op: parkeervergunninghouders (bewoners en

terug. De bestaande verlichting brengen we op

binnenstad rayons parkeren. Meer informatie

twee platanen worden opgeheven. We verbeteren
en extra zitgelegenheid onder de bomen voor

bedrijven) mogen sinds 1 april 2019 in alle 4 de

orde. De parkeerautomaat verplaatsen we naar

over deze proef is te vinden op www.utrecht.nl

fietsnietjes bij de Nicolaikerk. De parkeervakken

Planning van de werkzaamheden

de rand van het plein. Ook plaatsen we extra

op het Nicolaaskerkhof gaan we beter markeren.

De werkzaamheden aan het Nicolaaskerkhof

starten 28 november en duren tot halverwege

december 2019. Aan het begin van het nieuwe
jaar plaatsen we nog een aantal bankjes en

groen onder de bomen.
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met projectleider Luc Mes via telefoonnummer
14 030 of e-mail: l.mes@utrecht.nl.

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

Stadhuisbrug 1 of via telefoonnummer 14 030
Verspreidingsgebied:
Omgeving Nicolaaskerkhof (Nicolaaskerkhof, Twijnstraat, Twijnstraat a/d Werf, stegen tussen
Twijnstraat en Twijnstraat a/d werf, Doelenstraat, Wijde Doelen, Schuttersstraat, Nicolaasdwarsstraat,
Karmelietenhof, Lange Nieuwstraat ten zuiden van Universiteitsmuseum, Agnietenstraat).
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Ontwerp van de inrichting van het Nicolaaskerkhof na de werkzaamheden

