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Tijdelijke afsluiting fietstunnel Ina Boudier
Bakkerlaan/ Zenithstraat
Gemeente, politie en brandweer hebben, zoals ieder jaar, afspraken gemaakt om oud en nieuw feestelijk, maar
vooral veilig voor iedereen te laten verlopen. Eén van de maatregelen die genomen wordt is het afsluiten van
de fietstunnel. Dit gebeurt van 31 december 7.00 uur tot 2 januari 9.00 uur.

Feestelijk en veilige jaarwisseling
De gemeente wil zorgen voor een feestelijke en veilige
jaarwisseling. Daarom willen we zo min mogelijk
spullen op straat die in brand gestoken kunnen
worden. Dit is wat wij van u vragen:
• Zet uw vuilnis kort voor de ophaaltijden buiten
• Plaats geen afval naast containers
• Zet uw kliko na het legen weer binnen of sluit
deze goed af
Bent u niet thuis?
Sluit alle ramen, doe de deuren op slot en laat binnen
en buiten de verlichting branden. Vraag uw buren om
een oogje in het zeil te houden.
Afval
Bekijk op www.mijnafvalwijzer.nl de gewijzigde
ophaaldagen voor afval en voor het ophalen van uw
kerstboom.
Regels vuurwerk
De verkoop en het afsteken van vuurwerk is de
komende jaarwisseling verboden. Dit om extra druk op
de zorg en handhaving te voorkomen. Behalve op het
vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is een
licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en
sierfonteintjes.

Verspreidingsgebied:
Neptunusstraat, Komeetstraat, Zenithstraat, IBB-laan 43-53, 67-79 en 133-139

Melden
Bel 112 bij verdachte en spoedeisende situaties
Bel 0900-8844 bij acute overlast of verdenking opslag
illegaal vuurwerk
Bel 14030 bij vernieling of rommel of meld via
www.utrecht.slimmelden.nl
Bel 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem
Meer informatie
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact
opnemen met M. Pfeifer, gebiedsmanager veiligheid
Oost, via telefoon 14 030 of e-mail oost@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, of
via telefoon 14 030.
Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de
wijk? U kunt zich aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief van het wijkbureau via de website
utrecht.nl/oost.
De gemeente Utrecht wenst iedereen een veilige
jaarwisseling en een goed 2021!
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