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Voortgang werkzaamheden herinrichting:
Voorstraat en Wittevrouwenstraat
Op 6 mei is de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat gestart. Er komt meer ruimte voor
voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven. Als alles
volgens planning verloopt dan zijn de werkzaamheden eind 2020 klaar. In dit wijkbericht leest u meer over de
voortgang van de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.
Stand van zaken
Aan de kant van de Neude zijn de werkzaamheden in
volle gang. De stratenmakers zijn al bezig om de
eerste stukken voetpad opnieuw te bestraten. De
nieuwe inrichting begint al een beetje zichtbaar te
worden. Daar waar mogelijk zorgen we dat er ook een
geïmproviseerd terras mogelijk is.
Vertraging natuurstenen
Enkele maanden geleden hebben wij voor de
herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat
de materialen besteld. Helaas krijgen wij nu ook te
maken met de gevolgen van het coronavirus. De
fabriek in China kan hierdoor niet op tijd de
natuurstenen afleveren. Deze zijn inmiddels wel per
schip onderweg
Wat betekent dit voor de voortgang?
Op dit moment kunnen we het gedeelte van de straat
tussen de Neude en de Predikherenstraat niet
bestraten en afmaken. Voor u als bewoner en
ondernemer betekent dit dat de straat langer open ligt.
Om tóch aan het einde van het jaar klaar te zijn, willen
we wel doorgaan met de herinrichting van de rest van
de straat. We breiden daarom het gebied waar aan de
straat gewerkt wordt (het werkvak) uit tot aan de Drift.
Wanneer de natuurstenen beschikbaar zijn, maken we
direct het gedeelte van de straat tussen de Neude en
de Predikherenstraat af met extra inzet van personeel.
Het aanbrengen van de onderste lagen van het asfalt
voor de Voorstraat is gepland op 3 en 4 september
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aanstaande. Hierna geven we dit gedeelte van het
werk (tussen de Neude en de Drift) weer tijdelijk vrij
voor verkeer.
De laatste laag asfalt, de deklaag, brengt de aannemer
aan, als ook de Wittevrouwenstraat
daarvoor gereed is. Dit staat gepland voor medio
oktober. Voor deze werkzaamheden ontvangt u tegen
die tijd nog een wijkbericht.
Bereikbaarheid en bevoorrading
Woningen, winkels en horecazaken blijven bereikbaar
via looppaden aan allebei de kanten het werkvak. De
bevoorrading van bedrijven kan vanaf het einde van
het werkvak, waarna het laatste stukje gelopen moet
worden.
De looproutes zijn geschikt voor rolcontainers. In de
omgeving van het werkgebied zijn diverse laad- en
loslocaties ingericht.
Omleidingen en alternatieve routes voor
bevoorradingsverkeer in de omgeving van Voorstraat,
Wittevrouwenstraat en Stadhuis-kwartier kunt u vinden
op de website van de gemeente: utrecht.nl/voorstraatwittevrouwenstraat.
Openbaar vervoer
Tijdens het werk aan de straat rijden er geen bussen
door de Voorstraat. Meer informatie vindt u op uov.info.nl.
Afval
Tijdens de werkzaamheden dient u het afval aan het
einde van het werkvak aan te bieden op de normale
inzamelingsdagen.
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Parkeren
Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden niet in de
Voorstraat kunt parkeren. Sinds vorig jaar loopt een
proef en mogen alle bewoners en bedrijven met een
geldige parkeervergunning in de binnenstad in alle vier
de parkeerrayons van de binnenstad parkeren. Meer
informatie over parkeren: utrecht.nl/parkeerregels.
Meer informatie
Meer informatie over het project herinrichting
Voorstraat-Wittevrouwenstraat vindt u op
utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager, Willem Addink,
via telefoonnummer 14 030 of een mail naar:
voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, via telefoonnummer
14 030 of een mail naar binnenstad@utrecht.nl.

