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Werkzaamheden herinrichting Burgemeester
Reigerstraat
In dit wijkbericht leest u meer over de herinrichting van de Burgemeester Reigerstraat. Het werk verloopt
volgens planning. Het verkeer kan al rijden over de eerste asfaltlaag en de nieuwe vorm van de straat is al
goed zichtbaar. We verwachten het werk in de eerste helft van april af te ronden. Voor die tijd moeten we nog
wel wat nachtwerk doen.
Spoorwegovergang
Van 21 maart tot en met 25 maart werkt ProRail aan
de spoorwegovergang op de Burgemeester
Reigerstraat. Zij werken hiervoor dag en nacht door.
Naar verwachting eindigen de werkzaamheden op 25
maart rond 7:00 uur ’s ochtends.
Asfalteren
In de nacht van 24 op 25 maart asfalteren we de
Burgemeester Reigerstraat. We brengen dan de rode
bovenlaag aan. We beginnen op 24 maart rond 19:00
uur en we verwachten op 25 maart rond 7:00 klaar te
zijn. Na de asfaltering gaat de straat weer open voor al
het verkeer. Vanaf dan is de auto te gast in de
Burgemeester Reigerstraat.

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op
www.utrecht.nl/nachtegaalreiger
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de omgevingsmanager, Willem Addink.
Dat kan via telefoonnummer 14 030 of door een mail
te sturen naar: nachtegaalreiger@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, via telefoonnummer 14
030 of een mail naar WijkbureauOost@utrecht.nl.

Nachtwerk en geluidshinder
In de periode van 21 tot en met 25 maart werken we
ook ’s nachts met machines. U kunt daardoor
geluidshinder ervaren. De aannemers doen hun best
om dit tot een minimum te beperken.
Verkeer en bereikbaarheid
Van 21 tot en met 25 maart 7:00 ’s ochtends is de
Burgemeester Reigerstraat gesloten voor al het
doorgaand verkeer. We geven de omleidingen aan
met borden. Bestemmingsverkeer heeft in die periode
nog wel toegang tot aan de spoorwegovergang.
Bus (lijn 8)
Vanaf 21 mei gaat buslijn 8 weer zijn normale route
rijden. Informatie hierover vindt u op de website
www.U-OV.info
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