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Infocentrum

Werkzaamheden  Jan van Foreeststraat (2e Asselijnstraat)
Hierbij berichten wij u over de voortgang van het werk op en rondom de Jan van Foreeststraat. Volgens planning zal 

deze weg vanaf februari 2013 gebruikt worden als ontsluitingsweg voor PostNL, voor het bouwverkeer van de nieuwe 

OV-terminal Utrecht Centraal en voor de bereikbaarheid van de onderhouds-, nood- en hulpdiensten van het spoor.  

twitter.com/cu2030

Werkzaamheden aan de kruising met de Croeselaan
Op donderdag 1 november jl. is er tot laat in de avond gewerkt op de kruising Asselijnstraat - Croeselaan. Hiervan bent u door ons 
niet op de hoogte gesteld. Onze excuses hiervoor. De komende weken wordt er verder gewerkt aan het aanpassen van dit kruispunt. 
Fietsverkeer maakt tijdelijk in twee richtingen gebruik van één kant van de Croeselaan. Auto’s rijden in beide richtingen tijdelijk over 
de busstrook. Er wordt door de aannemer gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur. Gezien de aard van het werk en de gebruikte techniek 
verwachten we verder voor u als bewoner beperkte overlast.

Werkzaamheden aan de nieuwe brug
Inmiddels is voor de nieuwe brug aan beide kanten van de Kruisvaart de fundering voor de brughoofden aangebracht. Deze week is 
gestart met de werkzaamheden aan de brughoofden zelf. Naar verwachting worden volgende week de brugliggers ingehesen. 
Alle werkzaamheden aan de brug en de weg zijn erop gericht de Jan van Foreeststraat begin februari 2013 in gebruik te nemen.

Op de hoogte blijven?
Om het milieu minder te belasten en u beter en tijdig te informeren over werkzaamheden en de voortgang in het Utrechtse 
Stationsgebied, kunt u zich aanmelden voor de ‘e-mailservice Stationsgebied’. U wordt dan per e-mail op de hoogte gehouden van 
al het werk bij u in de buurt. Geef uw e-mailadres door aan ons via stationsgebied@utrecht.nl. Vergeet hierbij niet uw huisadres te 
vermelden. Er zal zorgvuldig met uw e-mailadres worden omgegaan en we gebruiken het alleen om u te informeren over het werk 
en voortgang in het Stationsgebied. U kunt zich te allen tijde ook weer afmelden voor de e-mailservice. Uw e-mailadres wordt dan 
direct uit de database verwijderd. Zodra het project over een aantal jaren helemaal klaar is wordt de gehele database verwijderd.

Schouw Stationsgebied op dinsdagavond 13 november
Het grote glanzende golvende dak van de nieuwe OV-terminal Utrecht Centraal is al goed zichtbaar; een groot stuk van de nieuwe 
hal is in aanbouw. Aan de andere kant wordt het oude dak stukje bij beetje weggehaald. Op dinsdagavond 13 november krijgt u een 
unieke kans om een wandeling over de bouwplaats te maken, tijdens de Schouw Stationsgebied. Een infoavond over de uitvoering 
op straat, die zo’n zes keer per jaar wordt georganiseerd. Iedereen is van harte welkom en op alle vragen wordt antwoord gegeven. 
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