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Start werkzaamheden 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
Inmiddels is er drie maanden gewerkt aan de
herinrichting van de Voorstraat. Het deel tot aan de
Plompetorengracht is voor een groot deel klaar.
Momenteel worden de nieuwe fietsvoorzieningen en
prullenbakken geplaatst. In de week van 1 september
wordt de onderlaag van het asfalt aangebracht tussen
de Driftbrug en de Neude.

Omleidingen en alternatieve routes voor
bevoorradingsverkeer in de omgeving van de
Voorstraat, Wittevrouwenstraat en het
Stadhuiskwartier kunt u vinden op de website van de
gemeente: www.utrecht.nl/voorstraatwittevrouwenstraat.
Openbaar vervoer
Tijdens het werk aan de straat rijden er geen bussen
door de Voorstraat. Meer informatie vindt u op
www.u-ov.info.nl.
Afval
Inmiddels worden er nieuwe prullenbakken geplaatst in
de Voorstraat. Dit zal helpen om zwerfvuil tegen te
gaan. Tijdens de werkzaamheden kunt u het afval aan
het einde van het werkvak aanbieden op de normale
inzamelingsdagen. Er zijn borden geplaatst op de
plaatsen die hiervoor bestemd zijn.

Start werkzaamheden in de Wittevrouwenstraat
In de week van 1 september starten ook de
werkzaamheden in de Wittevrouwenstraat. Tijdens
deze werkzaamheden is de straat voor auto’s en
fietsers afgesloten. Eerst vervangt Vitens de
waterleiding in dit gedeelte en daarna starten we de
herinrichting. We verwachten dat de herinrichting in de
Wittevrouwenstraat in de derde week van oktober is
afgerond. De straat kan dan weer open voor verkeer.
Bereikbaarheid en bevoorrading
Woningen, winkels en horecazaken blijven bereikbaar
via looppaden aan allebei de kanten van 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.

Verspreidingsgebied:
Voorstraat en Wittevrouwenstraat en de directe omgeving

Parkeren
Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk te
parkeren in de Wittevrouwenstraat. Ook kan het 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 vindt u op
www.utrecht.nl/parkeerregels.
Meer informatie?
Op www.utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat vindt
u meer informatie over het project.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met omgevingsmanager Willem Addink, via
telefoonnummer 14 030 of voorstraatwittevrouwenstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, of via
telefoonnummer 14 030.
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