Telefoon 14030
E-Mail goylaan@utrecht.nl
www.utrecht.nl/tgoylaan

Wijkbericht

augustus 2020

Start werkzaamheden herinrichting
voorrangsplein ’t Goylaan
De gemeente gaat het voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat
aanpassen. De herinrichting start maandag 24 augustus en duurt tot medio oktober. In dit wijkbericht leest u
meer over de eerste fase van de bouwwerkzaamheden.
Aanleiding
Eind juli heeft u een wijkbericht ontvangen over de
herinrichting voorrangsplein ’t Goylaan bij de Constant
Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat. De huidige
inrichting van het voorrangsplein is voor
verkeersdeelnemers niet altijd duidelijk. Ook zijn er
een aantal ongelukken op het plein gebeurd. Daarom
passen we het bestaande voorrangsplein aan, zodat er
meer overzicht voor de verkeersdeelnemers ontstaat.
De aanpassing van het voorrangsplein gebeurt in een
aantal fasen. Dit wijkbericht gaat over fase 1.
Wat gaat er gebeuren in fase 1?
De eerste fase van de bouw start 24 augustus en duurt
circa vier weken. Voor het doorgaande verkeer tussen
het Europaplein en ’t Goyplein maken we in de eerste
week een tijdelijke rijbaan in de middenberm, tussen
de boompjes. De tijdelijke rijbaan wordt aangesloten
op de bestaande weg. Deze aansluiting maken we in
twee nachten om de verkeershinder tot een minimum
te beperken.
Hierna starten de werkzaamheden aan het
voorrangsplein op ’t Goylaan aan de zijde van de Hooft
Graaflandstraat.
De aannemer verwijdert rond de Hooft Graaflandstaat
de wegopbouw, fietspaden en een deel van het trottoir.
Indien nodig worden kabels en leidingen verlegd.
Vervolgens leggen we de nieuwe inrichting aan.
Hierna start fase 2, de herinrichting aan de zijde
Constant Erzeijstraat.

Het gaat om de nachten van 27 op 28 augustus en 28
op 29 augustus, wanneer de tijdelijke weg op ’t
Goylaan wordt aangesloten op de bestaande rijbanen.
De werkzaamheden zullen geluidshinder veroorzaken.
De aannemer KWS stuurt u hierover binnenkort extra
informatie.
Omleidingen tijdens fase 1
We raden het doorgaande verkeer aan om de
omleiding te volgen tijdens de werkzaamheden. De
verwachting is dat het dan minder druk wordt op ’t
Goylaan. Voorafgaand aan fase 1 attenderen we het
verkeer op de komende werkzaamheden en de
omleiding door middel van tekstkarren.
Bestemmingsverkeer wordt rond ‘t Goylaan met
bebording om de werkzaamheden geleid. Ook zetten
we de eerste week verkeersregelaars in om het
verkeer in goede banen te leiden. Ondanks deze
maatregelen zal het vooral de eerste dagen drukker
zijn met zoekverkeer in de wijk. Fietsers en
voetgangers kunnen altijd aan een kant langs de
werkzaamheden. Ook is rekening gehouden met de
bussen, nood- en hulpdiensten.
Op de achterkant van dit wijkbericht staan de
omleidingskaartjes voor de verschillende
weggebruikers voor de eerste fase na aanleg van de
tijdelijke rijbaan. Hierop kunt u zien hoe de wijk
bereikbaar blijft tijdens de uitvoering.

Werkzaamheden in de nacht
We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk
overdag uit om de geluidshinder te beperken. Een
aantal werkzaamheden moeten echter in de nacht
worden uitgevoerd, omdat uitvoering overdag te veel
hinder voor het verkeer kan geven.

Verspreidingsgebied:
Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord en Rivierenwijk
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Op de hoogte blijven via KWS app
Wilt u informatie ontvangen? Aannemer KWS heeft
een app ontwikkeld voor uw mobiele telefoon. Hiermee
kunt u berichten ontvangen over de werkzaamheden,
de fasering, de bereikbaarheid en
parkeermogelijkheden. Ook kunt u de
omgevingsmanager bereiken via deze app.
De KWS app kunt u downloaden via de Apple
Appstore, Android Playstore of www.kws.nl/app of
direct op uw mobiel downloaden door onderstaande
QR code te scannen. Voeg in de app het project:
‘Reconstructie ‘t Goylaan’ toe als ‘favoriet’:

Meer informatie?
Een week voorafgaand aan de uitvoering stuurt de
aannemer een brief met meer informatie aan direct
omwonenden.
Half september ontvangt u weer een wijkbericht over
fase 2.
Meer informatie, omleidingskaartjes voor het verkeer
en een afbeelding van de nieuwe inrichting van het
voorrangsplein vindt u op onze website
www.utrecht.nl/tgoylaan.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager van KWS
via telefoonnummer 06 – 25 75 69 41 en/of
rmolenaar@kws.nl
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen
met de gemeente via telefoonnummer 14 030 of
goylaan@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75
telefoonnummer 14 030.

