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Tijdelijk gratis vervoer naar bushaltes bij
herinrichting voorrangsplein ’t Goylaan
De werkzaamheden aan het voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat en de Hooft
Graaflandstraat zijn gestart. Hierdoor is de Hooft Graaflandstraat tot en met 22 september niet bereikbaar
voor de bus. De haltes in Hoograven Zuid van lijn 1 vervallen tijdelijk. We vinden het belangrijk dat iedereen
met het openbaar vervoer kan. Daarom hebben we alternatief vervoer geregeld naar de bushaltes waar de bus
wel rijdt (aan ‘t Goylaan). Hoe werkt dit precies? In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Aanleiding
De herinrichting van het voorrangsplein ’t Goylaan bij de
Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat is gestart.
Daardoor is de Hooft Graaflandstraat tijdelijk, vanaf 29
augustus tot en met 22 september afgesloten voor het
verkeer. Buslijn 1 richting Hoograven Zuid kan hier vanaf
het ‘t Goylaan niet komen. Daardoor zijn de haltes op de
Hooft Graaflandstraat, Karperstraat, Kastelenplantsoen
en IJsselsteinlaan tijdelijk niet bereikbaar. Dit ziet u ook
op de afbeelding op de achterkant van dit wijkbericht.
Na 22 september, wanneer fase 1 voorbij is, rijdt de bus
in Hoograven Zuid weer de normale dienstregeling.

Op de hoogte blijven via KWS-app
U vindt deze informatie ook op de KWS-app. Aannemer
KWS heeft deze app ontwikkeld voor uw mobiele
telefoon. Hiermee ontvangt u berichten over de
werkzaamheden, de fasering, de bereikbaarheid en
parkeermogelijkheden. Ook kunt u de
omgevingsmanager bereiken via deze app.

Alternatief voor de bus: taxi bellen
Om een alternatief te bieden voor mensen die slecht ter
been zijn en afhankelijk van de bus, bieden we een gratis
taxibusje naar de dichtstbijzijnde bushalte op ‘t Goylaan
aan. Dit doen we samen met de Provincie en Regiotaxi.

Meer weten?
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.

Hoe werkt het?
• De taxi is alle dagen beschikbaar tussen 6.00 uur in
de ochtend en 1.00 uur ’s nachts.
• De taxi kunt u minimaal een uur voordat u wilt
vertrekken bestellen via Regiotaxi: 088 - 00 25 400. U
geeft reserveringscode 334004783 door als u belt.
• Als u een rolstoel of rollator heeft, kunt u dat vooraf
aangeven bij uw reservering.
• De taxi rijdt van en naar uw deur en de door u
gewenste dichtstbijzijnde bushalte op ’t Goylaan.
Vanaf de halte ’t Goylaan kunt u uw busreis vervolgen.
• De taxi is alleen gratis op dit traject en kan niet
gebruikt worden voor andere ritten.

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

Verspreidingsgebied:

Download de app via de Apple Appstore, Android
Playstore of www.kws.nl/app of direct op uw mobiel door
de QR-code te scannen. Voeg in de app het project:
‘Reconstructie ‘t Goylaan’ toe als ‘favoriet’:

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.
Verspreidingsgebied Wijkbericht:
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Afbeelding bushaltes in Hoograven Zuid

Legenda
Voorrangsplein ’t Goylaan
X Bushaltes waar de bus tijdelijk niet rijdt
X Bestaande haltes waar buslijn 1 gewoon
rijdt
1 Tijdelijke nieuwe halte ‘t Goylaan waar
buslijn 1 rijdt

Afbeelding: U kunt onderstaande QR code scannen met de mobiele telefoon om de KWS
telefoonapp Reconstructie voorrangsplein ’t Goylaan te installeren.
De iOS code is voor een Apple telefoon. De Android code is voor overige telefoons zoals Samsung,

