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Werkzaamheden herinrichting Voorstraat
Wittevrouwenstraat
We verbeteren de Voorstraat en Wittevrouwenstraat en een aantal zijstraten. Eerder informeerden we u al over
de werkzaamheden. Op dit moment gaan we aan de slag met de laatste fase van de werkzaamheden waarover
u meer leest in dit wijkbericht.

Planning werkzaamheden
Wat: Bestraten, vervanging putten en herstellen
straatwerk stoep
Start: De eerste week maart 2021
Afronding: half april 2021
De afrondende werkzaamheden duren iets langer dan
gepland. Naar verwachting is alles nu half april klaar.
Beschadigd straatwerk inritten vervangen
Bij de inritten van een paar zijstraten van de Voorstraat
en Wittevrouwenstraat is het straatwerk beschadigd.
Dit gaan we oplossen met nieuwe bestrating. Hiervoor
zijn enkele kortdurende afzettingen en omleidingen
nodig. Dit geven we duidelijk aan met hekken en
borden.
Vervanging afvoerputten
Het straatniveau is hoger uitgekomen dan in het
ontwerp was verwacht zodat de afvoerputten dieper in
de straat liggen. Dit kwam onder andere
door ondergrondse kelders, kabels en leidingen. Er
komen andere afvoerputten zodat regen- en
smeltwater weer goed kan worden afgevoerd.

Klachten
We hebben verschillende klachten binnengekregen
over auto’s die te hard rijden, tegen het verkeer
inrijden en verkeerd parkeren. De gemeente zoekt
naar tijdelijke én permanente oplossingen voor deze
problemen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Willem Addink, via telefoonnummer 14 030 of
voorstraat-wittevrouwenstraat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Boothstraat, Drift,
Plompetorengracht, Keizerstraat, Kleine Slachtstraat,
Ridderschapstraat, Voorstraat, Wijde Begijnestraat,
Wittevrouwenstraat.

Herstel straatwerk stoep
Op enkele plekken is door het parkeren op de stoep
buiten de parkeervakken schade ontstaan aan het
straatwerk. Dit zullen we herstellen.
We gaan ook extra handhaven. En binnenkort
plaatsen we de nieuwe bomen en boombakken
waardoor foutparkeren lastiger wordt.

Verspreidingsgebied: Boothstraat, Drift, Plompetorengracht, Keizerstraat, Kleine Slachtstraat, Ridderschapstraat,
Voorstraat, Wijde Begijnestraat en Wittevrouwenstraat.
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