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Meer weten, meedenken en meepraten over ons
wervengebied?
Hé een wijkbericht…! Verandert er dan iets in de afvalinzameling? Wordt de straat opengebroken? Nee. Dat is
niet de reden dat u dit wijkbericht van de gemeente ontvangt. Maar wilt u meer weten over het behoud en
onderhoud van het Utrechtse wervengebied? In dit wijkbericht leest u hoe u zich het beste kunt informeren
hierover. U leest hoe u kunt meedenken en meepraten over de aanpak, maar ook hoe u contact op kunt
nemen of hoe u een melding kunt doen. Dit is een uitnodiging om de webpagina’s te bezoeken, de Utrechtse
wervenapp te downloaden (en te gebruiken!) of mee te chatten over zwaar verkeer in de binnenstad op 12
oktober. Doe mee. Dit erfgoed is van ons allemaal!

Download de Utrechtse wervenApp!
Waarom hangt er een camera op de
Plompetorengracht? Welke maatregelen neemt de
gemeente op korte termijn tegen zwaar verkeer? Het
antwoord vindt u in de Utrechtse wervenapp. U kunt
deze app downloaden via de Play Store en de IOS
App Store.
De app biedt u actuele informatie over omleidingen,
mogelijke hinder, onderzoeken, resultaten en planning.
U kunt ook gemakkelijk contact met ons en de
aannemer opnemen en reageren als u vragen of
opmerkingen heeft. Daarnaast kunnen wij uw mening
over specifieke onderwerpen peilen.
Zo downloadt u de Utrechtse wervenapp op uw
mobiele telefoon of tablet:
● Scan de QR-code, of ga naar de appstore (IOS) of
Google Play (Android) om de app gratis te downloaden
● Klik in de app op ‘programma Wervengebied’
● Klik op ‘volgen’

Digitale nieuwsbrief werven
Heeft u geen behoefte aan een app, of wilt u naast de
app ook nieuws via de mail ontvangen? Vanaf
september zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief
over de werven. Het laatste nieuws ontvangt u met de
app. Met de digitale nieuwsbrief infomeren wij u met
een zekere regelmaat over ontwikkelingen en kunt u
direct doorklikken naar onze website. U kunt zich
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via
werven@utrecht.nl.
Bezoek de website!
Vanaf nu vindt u op de website www.utrecht.nl/werven
alle informatie over het programma Wervengebied. We
vertellen u waar het programma uit bestaat, waar we
op dit moment mee bezig zijn en waarom we dat doen:
namelijk het behoud van ons unieke erfgoed.
We geven uitleg over de onderzoeken, over wat we
doen bij onveilige situaties en laten u de samenhang
van de aanpak zien die nodig is voor het herstel.
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Doe mee!
We werken waar mogelijk samen met u als bewoners,
eigenaren en ondernemers. We nodigen u uit om met
ons mee te denken via een klankbordgroep of een
werkgroep. Meer informatie hierover leest u op de
website, of u kunt zich voor deelname aan een van de
werkgroepen aanmelden via werven@utrecht.nl.

Meld zwaar verkeer
Ervaart u overlast van zwaar verkeer? Meldt u dit dan
via www.utrecht.nl/melding of via de app ‘Slim
Melden’ van de gemeente Utrecht. Deze app kunt u
downloaden op uw tablet of telefoon. U kunt hierin ook
foto’s meesturen van de situatie waarover u een
melding doet.
Ziet u zwaar verkeer over de grachten rijden? Dan
kunt u direct contact opnemen met de meldkamer van
toezicht en handhaving via telefoonnummer is
06-3862 1496 (bereikbaar van maandag tot en met
zondag van 07.30 uur tot 22.30 uur)
Heeft u andere vragen of meldingen over zwaar
verkeer, dan kunt u een e-mail sturen naar
werven@utrecht.nl.

Op de website kunt u het filmpje bekijken over de Utrechtse
werven.

Chat met ons over zwaar verkeer binnenstad
Of je nou een verbouwing aan je huis hebt of een
pakket laat bezorgen, ondernemer of zelf transporteur
bent: goederenvervoer staat in dienst van ons
allemaal. Ook is onze binnenstad met zijn vele
monumenten en de unieke werven met kelders van
ons allemaal. Toch staat behoud van het erfgoed soms
op gespannen voet met dit goederenvervoer. Dit komt
omdat we werfkelders niet zwaar willen belasten en
goederenvervoer soms plaatsvindt met zware
voertuigen.
Om voor de toekomst goed om te gaan met dit
vraagstuk onderzoekt de gemeente Utrecht scenario’s.
Wat als de binnenstad verboden is voor zware
voertuigen, of alleen toegankelijk is voor
bestemmingsverkeer? Wat als er een alleen toegang
tot het gebied komt voor verschillende gebruikers?
Meepraten
Wat zijn uw ideeën hierover? Dat willen we graag
weten! U kunt reageren of vragen stellen met de
chatfunctie. Wij beantwoorden mondeling uw vragen.
Chat met de stad vindt plaats op 12 oktober. Dit is
een online-bijeenkomst van ongeveer een uur voor
ondernemers en inwoners van Utrecht.
Chat met de stad
Maandagavond 12 oktober van 19:00 tot 20:00 uur
Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt vlak voor het
begin van de sessie inloggen via de button op
www.utrecht.nl/werven. Alleen een voornaam invullen
is voldoende om te kunnen deelnemen. Op deze
webpagina komt na afloop van de sessie ook een
overzicht van alle gestelde vragen en de bijbehorende
antwoorden. De input wordt gebruikt voor een plan
voor het behoud van de Utrechtse werven dat gepland
staat voor het voorjaar van 2021.

Bezoek ons spreekuur
Komt u liever bij ons langs? Dat kan! Iedere eerste
dinsdag van de maand heeft de omgevingsmanager
een spreekuur. U kunt dan terecht met uw vragen,
zorgen, ideeën of tips over het beheer en behoud van
het wervengebied.
Aanmelden kan via werven@utrecht.nl onder
vermelding van ‘aanmelding wervenspreekuur’ en een
korte toelichting op het onderwerp dat u wilt
bespreken. (Uiterlijk 7 dagen voor het spreekuur).
Het spreekuur is iedere eerste dinsdag van de maand
tussen 17:00 en 18:30 uur op het Stadhuis,
Stadhuisplein 2 of digitaal (geeft u deze voorkeur door
in uw mail)
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Annemieke van Noort van programma Wervengebied,
via telefoonnummer 14 030 of werven@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
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