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Herinrichting openbare ruime voormalig postkantoor
Het voormalige postkantoor aan de Neude wordt verbouwd tot Post Utrecht. Het gebouw krijgt een
publieke functie met de centrale bibliotheek, een inpandige publieke fietsenstalling, winkels,
versmarkt en horeca. Vanaf 6 januari wordt de openbare ruimte in de Potterstraat, Neude en
Drakenburgstraat in een aantal fases opnieuw ingericht.
Werkzaamheden openbare ruimte

Alternatieve routes

en Drakenburgstraat wordt vervangen. Ook

de oostzijde van de Oudegracht en de Neude-

De huidige bestrating aan de Potterstraat, Neude
verminderen we de bestaande hoogteverschillen.

Tegelijkertijd verbeteren we de toegankelijkheid
van het gebouw. Deze werkzaamheden aan de
openbare ruimte worden in fases uitgevoerd.

Planning

Voor fietsers en voetgangers zijn de routes over
Schoutenstraat toegankelijk. Voetgangers

kunnen langs de verkeersafscheiding over de
Neude lopen.

Bevoorradingsverkeer kan geen gebruik maken
van de Neude en Drakenburgstraat als in- en

Vanaf maandag 6 januari tot en met begin maart

uitgang van het voetgangersgebied.

tijdelijk afgesloten. Er wordt gestart met het

en Neude kan binnen de venstertijden de

zijn verschillende delen van de openbare ruimte
opnieuw bestraten van de Neude zijde van het
gebouw en het trottoir van de Potterstraat.

Bevoorradingsverkeer voor de Vinkenburgstraat
reguliere route gebruiken.

Hierna wordt de Drakenburgstraat heringericht.

Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd de

het gebouw en de openbare ruimte begin maart

De Neudeflat en de woningen, winkels en

De verwachting is dat de werkzaamheden aan
zijn afgerond.

Gevolgen voor de omgeving

Tot op heden is het gelukt om tijdens de

overige overlast tot een minimum te beperken.
horecagelegenheden aan de Drakenburgstraat,
Oudegracht en Neude blijven bereikbaar.
Planten bomen op de Neude

werkzaamheden aan het gebouw de omgeving

In de tweede of derde week van januari worden

Tijdens de aankomende werkzaamheden zal er

worden met een flinke maat aangeplant zodat ze

zoveel mogelijk te ontzien van bouwverkeer.
helaas meer overlast zijn.

Van januari tot en met maart zal er tijdelijk

er twee bomen op de Neude geplant. De bomen

passen bij het huidige gebruik van het plein en
direct een mooi beeld opleveren.

bouwverkeer over het plein van de Neude rijden.

Meer informatie

kort mogelijk te houden. De route over het plein

openbare ruimte kunt u contact opnemen met

verkeersborden gemarkeerd.

Utrecht, via telefoon 14 030 of l.mes@utrecht.nl

Dit om de afbouwperiode van Post Utrecht zo

Voor vragen over de herinrichting van de

wordt met een verkeersafscheiding en

projectmanager Luc Mes van de gemeente

Verspreidingsgebied: Potterstraat, Voorstraat, Neude, Vinkenburgstraat, Schoutenstraat, Ganzenmarkt,
Oudegracht en Drakenburgstraat

Utrecht.nl

