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Herinrichting Wijde Begijnestraat
In het voorjaar startte de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Er is nu meer ruimte voor
voetgangers en fietsers. Op maandag 4 januari begint de aannemer met de Wijde Begijnestraat. Daarna volgt
de Smalle Begijnestraat en als laatste de Begijnesteeg. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat zijn weer
open voor verkeer. Ook in de meeste stegen die
hierop aansluiten is de bestrating vervangen. Vanaf 4
januari gaan we de bestrating vervangen in de Wijde
Begijnestraat, omdat de aannemer gedurende de
kerstperiode niet werkt. We willen voorkomen dat
tijdens de feestdagen de straten opengebroken liggen.
Planning
We beginnen met het werk in de Wijde Begijnestraat
aan de kant van de Voorstraat en eindigen bij de Van
Asch van Wijckskade. We vervangen de stoep en de
rijweg. Als alles volgens planning gaat, is het werk in
de Wijde Begijnestraat op vrijdag 5 februari klaar.
Vervolgens bestraten we de Smalle Begijnestraat
opnieuw en als laatste richten we de Begijnesteeg
opnieuw in. Naar verwachting zijn we eind februari
klaar met alle werkzaamheden.
Aanpak werkzaamheden
De aannemer werkt in principe van maandag tot en
met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.
Bereikbaarheid
Tijdens het werk is de Wijde Begijnestraat afgesloten
voor verkeer. Auto’s en bevoorradingsverkeer leiden
we om met borden. Voetgangers kunnen altijd langs
het werk lopen zodat de woningen, lapjesmarkt, hotel
en winkels bereikbaar blijven.
Parkeren
Tijdens het werk kunt u niet in de straat parkeren.
Vooraf worden er parkeerverboden geplaatst. Als u
over een parkeervergunning beschikt dan verzoeken
wij u tijdens de werkzaamheden te parkeren in
rayon Binnenstad. Meer informatie over parkeren:
utrecht.nl/parkeerregels.

Verspreidingsgebied:
Wijde Begijnestraat en directe omgeving

Afval
Tijdens de werkzaamheden kunt u het afval aan het
einde van het werkvak aanbieden op de normale
inzamelingsdagen. Wij plaatsen een bord ‘Afval hier
aanbieden’. De ophaaldagen staan op
www.utrecht.nl/afval en mijnafvalwijzer.nl.
Lapjesmarkt
De lapjesmarkt in de Breedstraat en Begijnhof gaat
gedurende de werkzaamheden gewoon door op de
zaterdagen.
Meer informatie?
•
•

•

Over de herinrichting VoorstraatWittevrouwenstraat: zie utrecht.nl/voorstraatwittevrouwenstraat.
Voor vragen over de uitvoering kunt u bellen
met omgevingsmanager Willem Addink, via
telefoon 14 030 of mail: voorstraatwittevrouwenstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk: Wijkbureau
Binnenstad, via telefoon 14 030 of een mail
naar: binnenstad@utrecht.nl.

Verspreidingsgebied Wijkbericht:
3e Achterstraat, Breedstraat, Korte en Lange
Lauwerstraat, Lauwerhof, Smalle Begijnestraat, Wijde
Begijnehof en Wijde Begijnestraat.
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