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Nieuwe buurtfietsenstalling
Graag informeren wij u over de in januari 2022 geopende buurtstalling in de Lange Koestraat 14.

Waarom dit bericht?
De gemeente heeft een nieuwe buurtfietsenstalling
geopend in uw buurt. Een buurtstalling is een
afgesloten ruimte waarin bewoners uit de buurt een
fiets kunnen stallen. Alleen als u een abonnement
afsluit, kunt u gebruik maken van de stalling. De
buurtstalling is sinds januari 2022 geopend.
Waarom een buurtfietsenstalling?
Niet iedereen in uw wijk heeft een huis met een tuin,
garage of schuur waar een fiets veilig en droog kan
staan. Deze bewoners kunnen gebruik maken van een
buurtstalling. Daarmee voorkomt de gemeente dat er
veel fietsen op de stoep worden geparkeerd. Ook
worden er minder fietsen gestolen. Zo is het bezitten
van een fiets voor iedere inwoner aantrekkelijk en
houden we onze stad leefbaar.
Ik wil mijn fiets in de buurtfietsenstalling plaatsen
U kunt zich aanmelden voor een plek in de
buurtstalling via de website:
www.veiligstallen.nl/utrecht/buurtstallingen. Hier
selecteert u de stalling Lange Koestraat en klikt u
vervolgens op ‘Koop abonnement’.
Let op: u moet een account aanmaken om een plek in
de stalling te reserveren.
Lukt het niet om u via de website te registreren? Dan
kunt u zich telefonisch aanmelden bij de beheerder UStal via 030-2734450.

U-Stal beheert de buurtstallingen voor de gemeente en
geeft de sleutels uit. Na uw aanmelding ontvangt u
meer informatie over het ophalen van de sleutel(s) en
afhalen contract.
Tarief
Een abonnement kost:
Fiets: €47,04 per fiets per jaar (2022)
Bakfiets: €94,08 per bakfiets per jaar (2022)
Meer informatie?
Meer informatie over onze buurtstallingen, andere
locaties en de aanmeldprocedure vindt u op de
website van U-Stal: www.u-stal.nl.
Heeft u vragen, zorgen over de buurtfietsenstalling, of
wilt u meer informatie? Dan kunt u ook contact
opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14
030 of door een e-mail te sturen naar
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.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst
behandeld. Als de stalling vol is, komt u op een
wachtlijst. U krijgt bericht van ons wanneer er plek is.
Verspreidingsgebied: Lange Koestraat, Korte
Koestraat, Bergstraat, St.-Jacobsstraat, Varkenmarkt,
Vredenburg en Willemstraat.
Oplage: 255
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