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Start uitvoering herinrichting Voorstraat-Wittevrouwenstraat
Dit voorjaar start de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. De werkzaamheden
duren circa 8 maanden. In dit wijkbericht leest u meer over de planning, de manier van uitvoeren en
de voorbereiding van de afsluiting van de Predikherenstraat.

Aanpak werkzaamheden

Tijdens de uitvoering wordt telkens een stuk van de

Tussen half april en begin mei 2020 starten de

straat afgesloten. Zowel doorgaande fietsers als

werkzaamheden op de Voorstraat en Wittevrou-

auto’s en bevoorradingsverkeer worden omgeleid.

wenstraat. Vanwege vertraging in de uitvoering van

Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamhe-

asfaltboringen én de vragen rondom de wijze van

den lopen zodat de woningen, winkels en horeca-

uitvoering, is de eerder voorgenomen start in no-

zaken in de straat bereikbaar blijven. We dringen er

vember 2019 niet gehaald.

bij de aannemer op aan dat de herinrichtingswerkzaamheden in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Er is onderzocht of een uitvoering van de werk-

niet langer dan circa 6 maanden duren en ieder

zaamheden mogelijk is, waarbij naast voetgangers

geval vóór half november afgerond zijn, zodat de

óók fietsers de werkzaamheden kunnen passeren.

doorgaande route dan weer voor alle verkeer toe-

Dat zou namelijk helpen om extra drukte van fiet-

gankelijk is. In totaal duren de werkzaamheden

sers in de Nobelstraat te voorkomen. Alles afwe-

circa 8 maanden omdat aansluitend ook de Wijde

gende blijkt dit niet haalbaar en is er gekozen voor

Begijnestraat opnieuw wordt ingericht.

een uitvoering waarbij de duur van de hinder zo
kort mogelijk is.

Alternatieve routes
We verwachten dat veel fietsers de Lange Jansstraat
en Nobelstraat als eerste alternatief zien voor hun
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route door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat.

de Predikherenstraat en Loeff Berchmakerstraat

Om zoveel mogelijk drukte van fietsers in deze

verder uitgewerkt. Betrokken bewoners en onder-

straten te voorkomen, bereiden we meerdere korte

nemers hebben een wijkbericht met dit voorstel

omleidingsroutes voor rondom de Voorstraat (via

gekregen en konden tot 20 januari hierop reage-

de St. Jacobstraat en Loeff Berchmakerstraat). In de

ren. Het wijkbericht staat op utrecht.nl/voorstraat-

eerste weken van de werkzaamheden zetten we

wittevrouwenstraat. Na verwerking van de reacties

verkeersregelaars in om fietsers te ondersteunen

worden de verkeersbesluiten voor de afsluiting

de busbaan over te steken.

opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden heb-

We stimuleren doorgaande fietsers daarnaast al

ben dan nog de mogelijkheid om bezwaar in te

eerder om via alternatieve routes rondom het cen-

dienen. We sluiten de Predikherenstraat pas af na-

trum om de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heen

dat het deel Voorstraat tussen de Neude en de

te fietsen.

Wijde Begijnestraat is heringericht.

Toestemming huiseigenaren nodig voor gevelver-

Overige projecten in uw omgeving

lichting Voorstraat

De komende jaren zijn er in uw omgeving

Tijdens de planvorming hebben bewoners en on-

meerdere wegwerkzaamheden die lang duren. Het

dernemers aangegeven zo min mogelijk obstakels

gaat o.a. om het opnieuw inrichten van de

in de straat te willen waar fietsen tegenaan gezet

Oudwijkerdwarsstraat, Nachtegaal- en

kunnen worden. In plaats van lantaarnpalen is

Burgemeester Reigerstraat en het Malieblad. Er

daarom gekozen voor gevelverlichting aan de

komt hier meer ruimte voor fietsers, voetgangers

noordzijde van de straat. Aan de zuidzijde van de

en groen.

straat komen Pyke Koch lantaarns om het histori-

Al deze werkzaamheden stemmen we zo goed

sche karakter van de straat te versterken. We heb-

mogelijk op elkaar af om de hinder voor de

ben momenteel nog onvoldoende reacties en me-

omgeving zoveel mogelijk te beperken.

dewerking van huiseigenaren uit de Voorstraat en
Wittevrouwenstraat om de gevelverlichting mogelijk

Informatie over deze projecten kunt u terugvinden

te maken. We schrijven deze huiseigenaren nog-

op www.utrecht.nl/verkeersprojecten onder kopje

maals aan en hopen dat het alsnog lukt om de

Oost.

wens van bewoners en ondernemers uit te voeren.
Meer informatie
Planning uitvoering

Op utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat vindt u

Stedin Elektra is buiten al aan de slag met vervan-

het ontwerp en de reactienota. Hier leest u ook meer

gen van elektra en ook Stedin Gas vervangt naar

over hoe de straten er straks uit komen te zien én

verwachting voorafgaand aan de werkzaamheden

vindt u andere achtergronddocumenten.

nog enkele huisaansluitingen en oude leidingen. Zij
brengen betrokkenen hiervan zelf op de hoogte.

Voor vragen over het plan kunt u contact opnemen

Vitens vervangt gelijktijdig met de herinrichting op

met Maaike van Teeseling, via telefoon 14 030 of

een aantal plekken oude leidingen en huisaanslui-

voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

tingen.
Zoals aangegeven vinden de herinrichtingswerk-

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact op-

zaamheden in de Voorstraat en Wittevrouwenstraat

nemen met Willem Addink, via telefoon 14 030 of

plaats tussen half april/begin mei en half novem-

voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.

ber. De herinrichting van de Wijde Begijnestraat
volgt daarna. Dit duurt ongeveer anderhalve

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks

maand. De exacte planning van de herinrichting en

terecht bij wijkbureau Binnenstad, of via telefoon 14

volgorde van werken, omleidingsroutes en andere

030.

praktische informatie ontvangt u een aantal weken
voor de start van het werk.
Predikherenstraat
Na een bijeenkomst met bewoners en ondernemers
op 28 mei 2019 is een voorstel voor afsluiting van

