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Wijkbericht

juni 2020

Aanpassen entree Grand Hotel Karel V
Grand Hotel Karel V wil de entree van het hotel verbeteren. Graag nodigen Grand Hotel Karel V en de
gemeente u uit voor een informatieavond over het plan. Tijdens de avond kunt u ook op het plan reageren. In
dit wijkbericht leest u hier meer over.
Informatieavond
Wanneer: dinsdag 7 juli 2020
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Waar: Grand Hotel Karel V

fietsbeugels. Wij streven ernaar om u binnen enkele
weken na de informatieavond te informeren over de
keuze voor een definitieve locatie voor de fietsbeugels
en onze afwegingen daarvoor.

In mei 2020 ontving u van ons een wijkbericht waarin
wij aankondigden dat Grand Hotel Karel V de entree
van het hotel aan de Springweg wil verbeteren. Het
plan betreft onder andere het verplaatsen van de
fietsbeugels langs de muur van het hotel aan de
Springweg. Door de vrijgekomen ruimte verbetert de
verkeersveiligheid voor gasten van het hotel en andere
voetgangers. 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.

Aanmelden
Als u naar de informatieavond wilt komen, vragen wij u
zich aan te melden. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk
3 juli 2020 bij Grand Hotel Karel V via info@karelv.nl.
De maximale capaciteit is beperkt en bedraagt 30
personen i.v.m. de anderhalve meter-maatregel. Na
ontvangst van uw mail bevestigen wij de aanwezigheid
of laten u weten wanneer het aantal van 30 personen
is bereikt. Wij vragen u dan ook om indien mogelijk
een woordvoerder af te vaardigen namens meerdere
belanghebbenden. De navolgende coronamaatregelen dienen in acht te worden genomen:
•
Bij de deur wordt een controle-gesprek
gehouden;
•
Blijf altijd thuis bij klachten;
•
Bij benauwdheid en/of koorts blijven alle
huisgenoten thuis;
•
Houd anderhalve meter afstand.

Terugplaatsen van de fietsbeugels
De fietsbeugels voor de entree van het hotel hebben
wij inmiddels weggehaald. Ze moeten nog een nieuwe
plek krijgen. Wij ontvingen meerdere reacties uit de
buurt op het plan de beugels terug te plaatsen op de
stoep tegenover Springweg 58 t/m 80. Ook was de
termijn tussen het verspreiden van het wijkbericht en
de start van de werkzaamheden te kort. Tijdens de
informatieavond gaan we graag met u in gesprek over
het terugplaatsen van de fietsbeugels.
Reageren op het plan
Tijdens de informatieavond kunt u reageren op het
plan van Grand Hotel Karel V. Ook kunt u alternatieve
locaties aandragen voor het terugplaatsen van de

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Paul van den Heuvel van Ontwikkelorganisatie Ruimte,
via telefoonnummer 030-2860108 of
p.van.den.heuvel@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of via
telefoonnummer 14 030.

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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