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Uitstel start werkzaamheden herinrichting Lange
Nieuwstraat
In april ontving u van ons een wijkbericht over het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Lange
Nieuwstraat. Wij schreven dat we in mei wilden starten met de werkzaamheden. Door verschillende
omstandigheden wordt de start van de werkzaamheden voorlopig uitgesteld.

We stellen de start van de werkzaamheden voorlopig
uit, omdat we het niet verantwoord vinden om de straat
op dit moment volledig af te sluiten. Verschillende
alternatieve routes, zoals de Nieuwegracht en
Herenstraat zijn al afgesloten voor andere
werkzaamheden. Daarnaast wordt het
voetgangersgebied tijdelijk vergroot met een deel van
de Oudegracht, zodat voetgangers beter 1,5 meter
afstand kunnen houden. Wat precies het effect
daarvan zal zijn op de bereikbaarheid van het gebied
kunnen we nog niet goed inschatten. Het afsluiten van
de Lange Nieuwstraat zou een te groot risico met zich
meebrengen voor de bereikbaarheid en ontsluiting van
fietsers, auto’s en vrachtverkeer in het centrum.
Andere alternatieve routes, zoals via het Domplein,
Achter Sint Pieter of de Schalkwijkstraat vinden wij niet
wenselijk.
Nieuwe startdatum
De nieuwe startdatum is nog niet bekend, maar we
streven ernaar om snel te beginnen. Zodra er meer
duidelijk is, informeren wij u weer.
Herstel slecht wegdek
Op verschillende plekken in de straat is de bestrating
slecht door recente werkzaamheden of door slijtage. In
de week van 15 juni start de aannemer met het
opknappen van de slechtste plekken met als doel de
hinder in de tijdelijke situatie te verminderen. Verkeer
wordt hierdoor tijdelijk gehinderd, maar niet gestremd.
Heeft u tips van slechte plekken, dan kunt u deze
mailen aan langenieuwstraat@utrecht.nl. Graag met
foto en locatieaanduiding.
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Andere voorbereidende werkzaamheden
Andere voorbereidende werkzaamheden waar de weg
niet voor afgesloten hoeft te worden, starten we ook
op. Zo wordt op korte termijn een
inspectie/vooropname gemaakt van de gevels van de
panden. Met deze informatie kunnen we na het project
beoordelen of er schade is ontstaan gedurende de
uitvoering. Ook graven we op verschillende plaatsen
proefsleuven om in beeld te brengen waar we nieuwe
verkeerslichten, informatieborden en bijvoorbeeld
parkeermeters kunnen plaatsen. Voorbereidende
werkzaamheden rond de openbare verlichting zijn al in
gang gezet.
Meer informatie?
Op www.utrecht.nl/langenieuwstraat staat informatie
over de achtergrond, besluitvorming en tekeningen
van het nieuwe ontwerp. Voor actuele vragen over de
bereikbaarheid, werkzaamheden, overlast of andere
zaken rond de uitvoering kunt terecht bij de
gemeentelijk opzichter Gerrit Jan van den Oudenalder,
via 14 030 of langenieuwstraat@utrecht.nl, Of neem
contact op met de heer H. Koot van Koot Infrawerken
via 06 – 53 64 46 03 of info@hckoot.eu.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
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