Ontwikkelorganisatie Ruimte
Mobiliteit
Telefoon 14030
E-Mail nachtegaalreiger@utrecht.nl
www.utrecht.nl/nachtegaalreiger

Wijkbericht

April 2021

Nachtwerkzaamheden Nachtegaalstraat
De inrichting van de Nachtegaalstraat komt in de laatste fase. We brengen de laatste asfaltlaag in de straat
aan in de avond en nacht van woensdag 21 april op donderdag 22 april. In dit wijkbericht leest u meer over
deze werkzaamheden en wat dit voor u betekent.
Asfalteren
De werkzaamheden zijn van woensdag 21 april 19.00
uur tot donderdag 22 april 07.00 uur. U kunt in deze
periode licht- en geluidshinder ervaren door de
werkzaamheden. We werken ’s nachts, om de drukte
overdag te vermijden. De planning is wel afhankelijk
van het weer. Als het regent, kunnen we niet
asfalteren. Na het asfalteren maken we de
middenstrook. Ook deze werkzaamheden leveren
helaas hinder op. U ontvangt hierover nog een apart
bericht.

via telefoonnummer 14 030 of
nachtegaalreiger@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, via telefoonnummer 14
030 of oost@utrecht.nl
We doen er alles aan om hinder zo veel mogelijk te
beperken. Mocht u tijdens de werkzaamheden toch
overlast ervaren, dan kunt u dat doorgeven via
utrecht.slimmelden.nl.

Bereikbaarheid
De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor
fietsers en motorvoertuigen. Verkeer leiden we ter
plekke om. Tijdens het asfalteren zijn er geen
parkeerplaatsen of laad- en losplaatsen in de
Nachtegaalstraat beschikbaar. Automobilisten kunnen
gebruikmaken van andere parkeerplekken in de buurt.
Voetgangers kunnen altijd veilig langs het werkvakken
lopen en zo de woningen en winkels tijdens
openingstijden in de straat bereiken. Op donderdag 22
april gaat de straat weer open voor al het verkeer.
Waarom doen we dit?
Sinds januari werken we aan de Nachtegaalstraat. Er
komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook
wordt de doorgaande route voor fietsers beter. Het
gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, winkelen en
verblijven.
Contact
Meer informatie over het project herinrichting
Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vindt
u op: www.utrecht.nl/nachtegaalreiger

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager Willem Addink,
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