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Wijkbericht

augustus 2020

Uitvoering werkzaamheden Predikherenstraat en
omgeving
We gaan de Predikherenstraat afsluiten voor auto's. Daarvoor plaatsen we onder andere een beweegbare paal
aan het begin van deze straat. In dit wijkbericht informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden in
de Predikherenstraat en omgeving.
Stand van zaken
Op de gepubliceerde verkeersbesluiten, die nodig zijn
voor de werkzaamheden aan de Predikherenstraat,
zijn geen reacties binnengekomen. De besluiten zijn
nu vastgesteld.
Het einde van de Predikherenstraat is tijdelijk
afgesloten door de werkzaamheden aan de
Voorstraat. Hierdoor kan de Predikherenstraat nu al
niet meer gebruikt worden als doorgaande route. Ter
hoogte van de Breedstraat is hiervoor tijdelijk een bord
‘doodlopende straat’ geplaatst.
De bestaande paal aan de zuidzijde van de Loeff
Berchmakerstraat is al vervangen door een nieuwe
paal.
Wat gaan we nog doen?
In de week van 24 augustus worden de bestaande
palen op de hoek Predikherenstraat – Pauwstraat en
op de hoek Predikherenstraat – Kalverstraat
vervangen door nieuwe palen.
In de week van 7 september wordt gestart met de
overige werkzaamheden:
- Het plaatsen van een nieuwe paal aan het
begin van de Predikherenstraat;
- Het verwijderen van de drempel aan het begin
van de Predikherenstraat;
- Het opheffen van de parkeerplaatsen en de
laad- en losplaats in de Predikherenstraat;
- Het inrichten van één van de op te heffen
parkeerplaatsen met fietsenrekken.
De nieuwe palen zijn beweegbare palen die worden
neergeklapt in een bak. Deze palen hebben dezelfde
sluiting als de vorige palen en zijn alleen te bedienen
met een sleutel.

Verspreidingsgebied:
Predikherenstraat en directe omgeving

Voordat deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen
worden, moeten de geparkeerde auto’s weg zijn uit de
straat. Deze parkeerverboden worden in de straat
aangegeven.
Laad- en losplaats
In een eerder wijkbericht hebben wij voorgesteld om
een laad- en losplaats toe te voegen in de Breedstraat.
De locatie die wij hiervoor hadden bedacht is hiervoor
helaas niet geschikt. Dit komt door de aanwezigheid
van de monumentale bomen in deze straat. Op dit
moment ziet de gemeente Utrecht geen andere
mogelijkheid voor het toevoegen van een laad- en
losplaats in de Breedstraat. U kunt laden en lossen op
de daarvoor bedoelde plaatsen in de buurt. Meer
informatie hierover vindt u op:
www.utrecht.nl/goederenvervoer.
Aanvragen ontheffing
Bewoners en ondernemers aan de Predikherenstraat
kunnen een tijdelijk of langdurige ontheffing
aanvragen. De algemene voorwaarden en hoe je een
ontheffing kunt aanvragen staan op
www.utrecht.nl/ontheffingvoertuig.
Na uitvoering van de werkzaamheden blijft de paal aan
de noordzijde van de Predikherenstraat een aantal
weken omlaag zodat er voldoende tijd is voor het
behandelen van de ontheffingsaanvragen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
projectleider Linda Kuik, via telefoonnummer 14 030 of
voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl. Vermeld u
dan bij het onderwerp “Afsluiting Predikherenstraat”.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
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