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Aanvullende informatie werk Catharijnesingel 
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de bouw van het Bruggebouw boven de Catharijnesingel. Komende weken zijn er 

werkzaamheden waarvan de datum eerder niet bekend was. In deze nieuwsbrief leest u welk werk er gepland staat aan de 

Catharijnesingel. Deze nieuwsbrief is een aanvulling op de werkzaamheden die vermeld staan in de maandelijkse  

nieuwsbrief van 11 maart. Deze kunt u teruglezen op: www.cu2030.nl/bewonersbrieven. 
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Nachtafsluiting Catharijnesingel vervroegd naar 20 uur
Vanaf dinsdag 29 maart is de Catharijnesingel afgesloten voor verkeer tussen 20 uur en 06 uur. Deze vervroegde afsluiting maakt het 
mogelijk om de werkzaamheden die overlast geven, zoals zaagwerk, voor 23 uur af te ronden. De afsluiting geldt in de nachten van 29 
tot en met 31 maart en 4 april tot en met 7 april. We proberen met deze maatregel de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

Opheffen om-en-om regeling Catharijnesingel 
In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 april verwijderen we de om-en-om regeling op de Catharijnesingel. Verkeerslichten en 
barriers worden weggehaald. Hiervoor is ook zaagwerk in het asfalt nodig. Om de overlast te beperken zetten we een zaagmachine 
met aangepast blad in, deze zaagwerkzaamheden worden voor 23 uur afgerond.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of van de werkzaamheden een vraag of een klacht? Neemt u dan contact op met ons 
Infocentrum Stationsgebied op onderstaand nummer. Voor bewoners van de woontorens in Hoog Catharijne hebben we een aan-
spreekpunt aangesteld. Henk Mos denkt graag met u mee over mogelijke tijdelijke oplossingen tijdens deze werkzaamheden. U kunt 
contact met hem leggen via het Infocentrum.

Op de achterzijde vindt u een overzicht van de geplande nachtwerkzaamheden.



Overzicht geplande nachtwerkzaamheden

29 t/m 31 maart 20 – 06 uur Catharijnesingel afgesloten i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Overlast 
gevend werk zoveel mogelijk voor 23 uur.

30 op 31 maart 20 - 06 uur Betonstort Bruggebouw, start 20 uur, betonstort zelf geeft overlast en 
is uiterlijk  middernacht afgerond.

4 t/m 7 april 20 - 06 uur Catharijnesingel afgesloten i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Overlast 
gevend werk zoveel mogelijk voor 23 uur.

12 op 13 april 19 – 03 uur Verwijderen om-en-om regeling Catharijnesingel. Overlast gevend werk 
zoveel mogelijk afgerond voor 23 uur.
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