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Betonmixer overtreedt regels op Nieuwegracht
Op vrijdagochtend 8 januari 2021 reed er een zeer zware betonmixer over de Nieuwegracht en heeft hiermee
de regels overtreden en mogelijk schade aangericht aan de werfkelders.
Op vrijdagochtend 8 januari 2021 reed er een zeer
zware betonmixer van de Goudse Betonmortel
Centrale (GBC) over de Nieuwegracht naar Pausdam,
en vervolgens tegen de richting in door de Trans, over
het Domplein naar hoek Voetiusstraat/Achter de dom.
Overtreding
Er was sprake van een grove overtreding van de
ingestelde aslastbeperking en een overtreding van het
rijrichting-gebod.
Vooraf hebben wij aan de GBC een ontheffing
verleend met een daarbij voorgeschreven route waar
de desbetreffende chauffeur van de betonmixer zich
niet aan heeft gehouden.
Handhaving gemeente
Een attente keldereigenaar nam daarop snel contact
op met de handhavers van de gemeente. De
handhavers waren snel ter plaatste, maar toen stond
de betonmixer reeds geparkeerd waar het wel mocht.
Wij hebben contact gezocht met de GBC die aangaven
dat de instructies van de gemeente helder waren,
maar dat de chauffeur verkeerd was gereden. De GBC
hebben hun excuses hiervoor aangeboden.
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Mogelijke schade
Wij gaan uitzoeken of we de (mogelijke) schade
kunnen verhalen op de GBC en of we alsnog een
boete kunnen opleggen. Onze vraag is daarom of er
door deze overtreding schade is ontstaan aan uw
werfkelder.
Als dat zo is verzoeken wij u dit per omgaande een
foto van die schade aan werven@utrecht.nl te mailen.
Het gaat dus om schade die op 8 januari is ontstaan.
Geef daarbij ook uw adres en telefoonnummer aan. De
gemeente laat dan de schade vastleggen en
onderzoeken of het mogelijk is, samen met u, het
bedrijf aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hein Pierhagen (omgevingsmanager 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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