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Voetgangersbrug Kruising Parkweg-Dorpsstraat
Onderzoek

Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

Uitvoering

Het is zover! De werkzaamheden voor een veiliger oversteek voor fietsers en voetgangers gaan van start. Bij
de kruising Parkweg – Dorpsstraat komt er een voetgangersbrug, verdwijnt het voetpad op de huidige brug
en komen er rode fietsstroken op het wegdek van de Dorpsstraat. In dit wijkbericht informeren wij u hierover.

Voetgangersbrug Oosterspoorbaan komt naar de Dorpsstraat
Werkzaamheden plaatsing voetgangersbrug
Begin dit jaar is de voetgangersbrug aan de
Oosterspoorbaan beschikbaar gekomen. Nu krijgt de
brug een tweede leven op de kruising Parkweg en
Dorpsstraat. De voetgangersbrug komt naast de
huidige brug te liggen.
De voorbereidende werkzaamheden starten 20 juli.
Aannemersbedrijf Damsteegt bv zal eerst de palen en
de damwand plaatsen. Daarna wordt de
voetgangersbrug erin getakeld. Het doorgaande
verkeer wordt niet gestremd.

Verspreidingsgebied:
Parkweg, Dorpsstraat e.o.

Werkzaamheden aan wegdek en huidige brug
Nadat de voetgangersbrug is aangelegd, wordt ook het
wegdek aangepakt. De werkzaamheden starten naar
verwachting eind augustus. Als eerste wordt het
voetpad op de huidige brug verwijderd. Zo krijgen
fietsers meer ruimte. Er komen rood gemarkeerde
fietsstroken. Tenslotte wordt de ruimte voor de
oversteek voor voetgangers en fietsers aan de
Parkwegzijde verbreed. Wij zullen u op een later
moment nader informeren over de werkzaamheden
aan het wegdek.

Utrecht.nl

Planning
Voetgangersbrug

20 juli – 3 augustus

Wegdek

Eind augustus 2020

Oplevering

September 2020

Vragen of overlast? Neem contact met ons op!
Heeft u vragen over de werkzaamheden of ondervindt
u overlast, dan kunt u contact opnemen met Edwin
Nagelhout (toezichthouder bij stadsingenieurs
gemeente Utrecht):
via telefoon
14 030
of e-mail:
edwin.nagelhout@utrecht.nl
Als u algemene vragen heeft over het project kunt u
contact opnemen met:
Sandra van Mierlo, projectmanager,
via telefoon
14 030
of e-mail:
s.van.mierlo@utrecht.nl

Meer informatie?
Meer weten over een verkeersveilig Utrecht? Ga dan
naar www.utrecht.nl/verkeersveiligheid.
De stad Utrecht groeit en het wordt steeds drukker op
straat. Dit vraagt bewust verkeersveilig gedrag van
automobilisten, fietsers en voetgangers. We vragen
iedereen om rekening te houden met elkaar. Door met
aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden. Waar
dat kan en nodig is, passen we drukke en/of
onoverzichtelijke straten aan. Maar een
verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet alleen
met borden, drempels of verkeerslichten.
Heeft u een andere vraag?
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75, of via
telefoonnummer 14 030.

