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Herbestrating Vinkenburgstraat
Op maandag 8 februari 2021 start de gemeente met het herbestraten van de Vinkenburgstraat. In totaal duren
de werkzaamheden zes tot zeven weken. Tijdens de werkzaamheden blijft de Vinkenburgstraat bereikbaar
voor bewoners, ondernemers en klanten die iets komen afhalen. In dit wijkbericht leest u meer over de
uitvoering, achtergrond en eventuele hinder van de werkzaamheden.
Wat gaan we doen
De Vinkenburgstraat is een belangrijke winkelstraat en
verbinding tussen de Oudegracht en de Neude. De
huidige inrichting van de straat voldoet niet meer. Met
de werkzaamheden willen we de Vinkenburgstraat
toegankelijker maken, het loopcomfort voor
voetgangers verbeteren en aansluiten bij de inrichting
van de openbare ruimte rondom de Neude en het
voormalige postkantoor. De tegels van het Nederlands
Filmfestival die in de Vinkenbrugstraat liggen blijven
aanwezig in de straat.
Met de herbestrating zorgen we voor:
− Een straat zonder hobbels in de bestrating en
losliggende stenen. Met de nieuwe bestrating
verbeteren we het loopcomfort.
− Een betere toegankelijkheid van de gebouwen
in de straat. Ook verwijderen we onnodige
obstakels.
− Minder opdruk van de boomwortels. Ook
zorgen we voor betere groeiomstandigheden
rondom de bomen.
− Een aantal bankjes in de Vinkenburgstraat te
kunnen zitten.
Bereikbaarheid en bevoorrading
De werkzaamheden beginnen op 8 februari. Naar
verwachting is de herbestrating vóór 1 april afgerond.
De werkzaamheden worden in drie delen uitgevoerd,
te beginnen aan de kant van de Oudegracht.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de
straat tijdelijk minder goed bereikbaar en kan er enige
hinder zijn voor bewoners, ondernemers en
voorbijgangers. We vragen hiervoor uw begrip.
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Als vóór afronding van de werkzaamheden de winkels
en/of de horeca weer open mogen, kijken wij in
overleg met de ondernemers hoe we dit zo goed
mogelijk kunnen faciliteren.
Gedurende de werkzaamheden is de Vinkenburgstraat
minimaal vanuit één richting voor voetgangers en
fietsers (met fiets aan de hand) bereikbaar (met
inachtneming van de corona-omstandigheden).
Ondernemers en bedrijven in de straat worden door de
aannemer benaderd over de toegankelijkheid en
bevoorrading.
Huishoudelijk afval
Wij vragen u, wanneer de straat voor uw deur is
opengebroken, uw huisvuil op de hoek van de straat
aan te bieden waar de ophaaldienst bij kan komen
(vanzelfsprekend op de inzameldagen).
Voor bedrijfsafval van ondernemers uit de
Vinkenburgstraat blijft de huidige locatie in de
Drakenburgstraat van toepassing.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Henk Beekhof van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030 of henk.beekhof@utrecht.nl,
of met aannemer Koot via telefoonnummer 06 5364
4603.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
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