
4 december 2012

cu2030.nl

CU  op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Adres  Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30  uur  

 zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

Infocentrum

 

We werken aan
Momenteel wordt er voor de SNS bank gewerkt aan het riool. De eerste fase voor de inrit is gereed en nu wordt het riool 
voorbij de inrit tot aan de oversteekplaats voor het Beatrixgebouw aangebracht. Vanaf januari werkt de aannemer aan het 
traject tussen de oversteekplaats en het Veemarktplein. De huidige verkeersmaatregelen blijven dan van kracht. 

Inloopspreekuur
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u voortaan iedere donderdagochtend terecht tijdens het inloopspreek-
uur van 09.30 tot 10.30 uur in de bouwkeet op het werkterrein. In de keet kunt u naar de werkzaamheden en tekeningen 
kijken en kan de projectleider u informeren over de planning en de voortgang. Uiteraard kunt u, als u tussendoor vragen 
hebt, ook contact opnemen met de heer Bert Koning via telefoonnummer 0343 - 59 47 67. Als u niet bij het inloopspreek-
uur aanwezig kunt zijn, kunt u ook een afspraak maken op een ander tijdstip. Dat kan ook buiten reguliere werktijden. 

Andere werkzaamheden in uw omgeving
Nadat de nieuwe riolering is gelegd volgen er nog andere werkzaamheden op en langs de Croeselaan. U wordt hierover 
nog geïnformeerd. Ook via de website www.CU2030.nl blijft u op de hoogte van de werkzaamheden in uw omgeving.

Op de hoogte blijven? 
Om u beter en tijdig te informeren over werkzaamheden en de voortgang in het Utrechtse Stationsgebied, hebben wij 
de ‘e-mailservice Stationsgebied’. Bovendien besparen we op deze manier kosten en wordt het milieu minder belast. 
Wilt u in de toekomst geïnformeerd blijven worden over de werkzaamheden geef dan uw e-mailadres door aan ons via 
stationsgebied@utrecht.nl. Vergeet hierbij niet uw huisadres te vermelden. Er zal zorgvuldig met uw e-mailadres wor-
den omgegaan. Uw e-mailadres gebruiken we alleen om u te informeren over de werkzaamheden en voortgang in het 
Stationsgebied. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de e-mailservice, via de digitale nieuwsbrief of in het Infocentrum 
Stationsgebied (Vredenburg 40). 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.

Inloopspreekuur voor rioolwerkzaamheden Croeselaan

Op en onder de Croeselaan worden kabels, leidingen en het riool verlegd. De werkzaamheden hebben impact voor 

weggebruikers en omwonenden. Om u beter te kunnen informeren over het werk is er iedere donderdagochtend 

van 9.30 tot 10.30 een inloopspreekuur. U kunt er terecht met al uw vragen over de werkzaamheden. 

twitter.com/cu2030


