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Vervolg werkzaamheden herinrichting
voorrangsplein ’t Goylaan
Sinds 24 augustus werken we aan het voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat en de Hooft
Graaflandstraat. Hierover heeft u in augustus een wijkbericht ontvangen. Op het plein is een aantal
ongelukken gebeurd. Dat willen we voorkomen. Het doel van de herinrichting is daarom het plein
overzichtelijker en daarmee veiliger te maken. Fase 1 is nu bijna klaar. In dit wijkbericht leest u meer over de
komende fases van de bouwwerkzaamheden.
Fase 1: Hooft Graaflandstraat bijna gereed
De aanpassing van het voorrangsplein gebeurt in een
aantal fases. Tijdens fase 1 hebben we gewerkt aan
de kant van de Hooft Graaflandstraat. Dit is nu bijna
klaar. Dit wijkbericht gaat over fase 2 en 3 en het
laatste deel van de werkzaamheden.
Fase 2: Aanpassing Constant Erzeijstraat
De tweede fase van de bouw start op 23 september en
duurt tot en met 11 oktober.
In fase 2 werken we aan de kant van de Constant
Erzeijstraat. Deze straat is dan voor alle verkeer
afgesloten. De aannemer verwijdert de oude weg,
fietspaden en een deel van de stoep rond het
voorrangsplein. Daarna leggen we de nieuwe inrichting
aan.

Verspreidingsgebied: Hoograven, Tolsteeg, Rotsoord en Rivierenwijk

Omleidingen tijdens fase 2
We leiden het doorgaande verkeer om zodat het dan
minder druk is op ’t Goylaan. Bestemmingsverkeer
wordt rond ‘t Goylaan met borden om de
werkzaamheden geleid. De Hooft Graaflandstraat is
weer bereikbaar voor al het verkeer. Ook zetten we de
eerste paar dagen verkeersregelaars in om het
verkeer in goede banen te leiden. Fietsers en
voetgangers kunnen altijd aan een kant langs de
werkzaamheden. Nood- en hulpdiensten kunnen ook
langs de werkzaamheden.
Op het onderstaande omleidingskaartjes ziet u hoe de
wijk bereikbaar blijft tijdens de uitvoering van fase 2.
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Fase 3: Aanleggen voorrangsplein
De noordzijde is gereed rond 12 oktober. Hierna start
fase 3 waarin we het middendeel van het
voorrangsplein aanleggen. Zowel de Hooft
Graaflandstraat als de Constant Erzeijstraat zijn dan
voor alle verkeer weer open. Oversteken over het plein
is nog niet mogelijk. Het winkelcentrum is altijd
bereikbaar voor winkelend publiek via de
omleidingsroutes.
Werkzaamheden in twee weekenden
Op vrijdag 16 oktober starten de laatste
werkzaamheden om alles helemaal klaar te maken.
We storten dan beton en brengen het definitieve asfalt
aan. Deze werkzaamheden voeren we uit in twee
weekenden. Ook s ‘nachts wordt dan doorgewerkt. Het
gaat om de weekenden van 16 oktober en 23 oktober.
Dit betekent dat ’t Goylaan dan helemaal is afgesloten
in beide richtingen tussen de Julianaweg en de
Wijnesteinlaan. Het gaat om de Hooft Graaflandstraat,
de Constant Erzeijstraat, Julianaweg en de
Wijnesteinlaan.
Een week voorafgaand aan de uitvoering van fase 3
en de weekendafsluiting stuurt de aannemer een brief
met meer informatie aan direct omwonenden.
Alternatief voor de bus: taxi bellen
Door de werkzaamheden zijn sommige haltes van lijn
47 niet bereikbaar op de Constant Erzeijstraat. Voor
mensen die slecht ter been zijn en afhankelijk van de
bus, hebben we een gratis taxibusje geregeld naar de
bushaltes waar de bus wel rijdt (aan ‘t Goylaan). De
taxi is alleen gratis voor de rit van uw deur tot de
dichtstbijzijnde bushalte. 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.
Data en werkzaamheden op een rij
Fase 1: 24 augustus tot en met 22 september
Fase 2: 23 september tot 10 oktober
Fase 3: 12 oktober tot en met 16 oktober
Werk in weekenden: weekenden 16 oktober en 23
oktober.

Blijf op de hoogte via de KWS app
Aannemer KWS heeft een app gemaakt voor uw
mobiele telefoon. Hiermee kunt u berichten ontvangen
over de werkzaamheden en de bereikbaarheid. 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?
Meer informatie 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.

