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Verplaatsen fietsbeugels Springweg
Grand Hotel Karel V wil de entree van het hotel verbeteren. Daarom worden de fietsbeugels langs de muur
van het hotel aan de Springweg verplaatst. De stoep langs de muur waar de fietsbeugels op staan is
eigendom van het hotel. Door het verwijderen van de fietsbeugels verbetert de verkeersveiligheid voor gasten
van het hotel en andere voetgangers. Er ontstaat een toegankelijke looproute op de stoep.
Fietsbeugels worden verplaatst
Langs de historische muur bij de entree van het hotel
staan nu fietsbeugels. Deze beugels worden verplaatst
en komen op de stoep tegenover Springweg 58 t/m 80
Door de stoep aan de zijde van de muur vrij te maken
en opnieuw te bestraten ontstaat een comfortabele
looproute voor voetgangers. Na het verplaatsen van
de fietsbeugels is het niet meer toegestaan om fietsen
op de huidige locatie tegen de muur te parkeren.
Entree van Grand Hotel Karel V wordt verbeterd
Het verplaatsen van de beugels is een eerste stap om
deze historische plek aan de Springweg te verfraaien.
Grand Hotel Karel V en de gemeente zijn nog in
overleg om te kijken hoe het nieuwe trottoir, de muur
en de entree van het hotel meer samenhang kunnen
krijgen. Voorwaarde hierbij is dat de vrijgekomen
ruimte voor voetgangers te gebruiken is en geen
aanleiding geeft voor het parkeren van fietsen of
andere obstakels.

Fietsen die los staan worden door Grand Hotel Karel V
op hun terrein veiliggesteld. Stond uw fiets los en is
deze verplaatst? Dan kunt u deze met uw fietssleutel
ophalen bij Grand Hotel Karel V.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
aannemer, Joop van den Berg (Uitvoerder) van Van
Zoelen, via telefoonnummer 06-22497533 of
j.vd.berg@vanzoelen.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, via telefoonnummer
14 030 of binnenstad@utrecht.nl.

Uitvoering start op woensdag 27 mei 2020
Het verplaatsen van de fietsbeugels start op 27 mei
2020. De werkzaamheden duren naar verwachting drie
dagen. De verbetering van de entree wordt later
uitgevoerd. U ontvangt hierover nog meer informatie.
Geen fietsen plaatsen vanaf 25 mei
Vanaf 25 mei is het niet toegestaan om fietsen te
parkeren bij de huidige fietsbeugels. Fietsen die dan
nog aan de fietsbeugels vast staan worden door de
aannemer verplaatst naar de nieuwe locatie.
Verspreidingsgebied: Springweg beide zijden tussen Mariaplaats en Zilverstraat en de aangrenzende beginstukjes van
de zijstraten: Teugelhof, alle adressen, Strosteeg: korte stukje vanaf Springweg tot aan de parkeergarage
Walsteeg: korte stukje vanaf Springweg tot aan nummer 21, Haverstraat; beide zijden eerste tien panden,
Jacobsgasthuissteeg 5 – 11, Zwaansteeg 2 – 9, Nathanaelspoort
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