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Opening park Oosterspoorbaan
Het laatste deel van het park Oosterspoorbaan is bijna gereed. Hiermee sluit het bestaande fiets- en
wandelpad vanaf de Abstederdijk straks aan op de Maliesingel en wordt de aansluiting van de binnenstad via
een doorgaand wandel- en fietspad richting het buitengebied een feit.
In dit wijkbericht leest u meer over de afronding van de werkzaamheden, de planning én de officiële opening.
Afronding werkzaamheden
In april 2020 informeerden wij u over de uitloop van de
werkzaamheden van dit laatste deel van het Park
Oosterspoorbaan. Nu de nieuwe fiets- en
voetgangersbrug is geplaatst, kan het fietspad worden
geasfalteerd. Na het afronden van de werkzaamheden
levert de aannemer het wandel- en fietspad op 15 juli
schoon op.
Opening wethouder 15 juli 2020
De wethouder mobiliteit en groen, Lot van Hooijdonk,
opent op woensdagmiddag 15 juli a.s. deze missing
link van het Park Oosterspoorbaan.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vanwege de
beperkingen vanuit de coronamaatregelen moet u zich
wél vooraf aanmelden.
Aanmelden
Wilt u de opening bijwonen?
Stuur dan uiterlijk 8 juli a.s. een e-mail naar
r.doedens@utrecht.nl onder vermelding van Opening
Oosterspoorbaan naar r.doedens@utrecht.nl.
Na aanmelding krijgt u een e-mail met daarin het
programma en instructies, zodat wij de opening op een
feestelijke én verantwoorde wijze kunnen vieren.
Bomen en groen
De 11 nieuwe bomen, die tussen het wandel- en
fietspad komen, worden in het plantseizoen aan het
eind van het jaar (november) geplant. Dit geldt ook
voor het inzaaien van het gras en het planten van het
overige groen nabij de Abstederdijk en de Maliesingel.
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Informatie en contact?
Meer informatie over de Oosterspoorbaan, inclusief
het ontwerp, vindt u op:
www.utrecht.nl/oosterspoorbaan/
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met
projectleider Roelof Doedens, bereikbaar via
telefoonnummer 14 030 of
mailadres r.doedens@utrecht.nl .
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
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