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Vervangen en extra fietsenrekken plaatsen op
de Havikstraat.
De gemeente heeft een aanvraag ontvangen van bewoners in uw wijk voor het vervangen van
fietsenrekken bij u in de buurt.
Graag willen wij u informeren over de vervanging van deze fietsvoorziening.
In week 16 (18-22 maart 2022) worden er nieuwe fietsenrekken geplaatst op de Van no 22 t/m no 73.
Waarom deze fietsenrek(ken)?
In uw buurt is een aanvraag gedaan voor het vervangen van fietsenrekken. Deze aanvraag is door de wijkopzichter
beoordeeld en samen met de aannemer en commissie straatmeubilair hebben zij beoordeeld dat de fietsenrekken
vervangen kunnen worden.
Locatie
De fietsenrekken zullen worden vervangen op de Van no 22 t/m no 73. Planning hieronder.
 Links van de brug 2 rekken bij plaatsen.
 Rechts van de brug oude rekken vervangen.
 Bij no 24 is reeds uitgevoerd in week 15.
 Bij no 36 rekken vervangen en extra rekken geplaatst.
 Bij no 46 rekken vervangen
 Bij no 52 rekken vervangen
 Bij no 63 rekken vervangen
 Bij no 73 2 extra rekken bij plaatsen.
Planning
De werkzaamheden starten in week 16 (18-22 maart 2022) bij no 22. Het verwijderen en plaatsen van de
fietsenrekken duurt naar verwachting een 4-5 dagen. De kans bestaat dat u hiervan enige overlast ondervindt. Wij
vragen begrip hiervoor. We verzoeken u om deze week geen fietsen te plaatsen of vast te zetten. De oude
rekken worden doorgeslepen, fietsen die er nog vast in staan, komen dan op slot los te staan, dit is voor uw
eigen risico.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het fietsenrek kunt u contact opnemen via: fietsparkeren@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij uw wijkbureau, of via www.utrecht.nl vindt u
bij ‘wonen en leven’ onder ‘wijken’ een overzicht van
alle wijkbureaus.
Verspreidingsgebied: Havikstraat
Oplage: 74
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