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CU op straat
werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Werkzaamheden Croeselaan dit najaar 
Vanaf januari volgend jaar wordt het deel van de Croeselaan tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg 
opnieuw ingericht: het wordt een duurzame straat met veel groen. Dit najaar worden er kabels en leidingen 
verlegd ter voorbereiding op de herinrichting. 

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00  

 

Werkzaamheden
Vanaf maandag 25 september tot en met het einde van het jaar worden er op verschillende plekken op de Croeselaan 
kabels en leidingen verlegd, tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg. Soms worden voetgangers, fietsers of autover-
keer met een boog om de werkzaamheden heen geleid. Indien nodig worden er ter plekke verkeersregelaars ingezet om 
het verkeer te begeleiden.

Nachtwerkzaamheden
Gedurende drie nachten zullen er ook werkzaamheden plaatsvinden, omdat er dan kabels onder het (overdag erg 
drukke) fietspad of één van de rijbanen moeten worden verlegd. Deze werkzaamheden geven geluidsoverlast. We zorgen 
er dan wel voor dat het werk dat het meest geluidsoverlast geeft uitsluitend overdag plaats vindt. Wanneer de exacte 
data en tijden bekend zijn wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Mocht u vragen hebben of overlast ervaren, dan is uitvoerder August Drooghmans van aannemer Van Den Heuvel tijdens 
de werkzaamheden bereikbaar via tel. 06-53112644 of per e-mail via a.drooghmans@heuvelheesch.nl.

Bijeenkomst dinsdag 24 oktober: Toelichten herinrichting Croeselaan 
Het eerste deel van de Croeselaan wordt een groene en duurzame straat. Tijdens de bewonersbijeenkomst van 21 febru-
ari dit jaar hebben we dit besproken. Op basis van 5 kwaliteitsaspecten van duurzaamheid heeft de gemeente nu een 
aannemer geselecteerd. Wij lichten u graag de uitwerking van die duurzaamheid toe, en stellen u voor aan de gelesec-
teerde aannemer in een bewonersbijeenkomst op dinsdagavond 24 oktober. 

Wat Bijeenkomst over start herinrichting Croeselaan
Waar Infocentrum Stationsgebied, Stadskantoor (Stadsplateau 1, Utrecht)
Wanneer Dinsdagavond 24 oktober
Hoe laat 19.00 uur inloop met koffie en thee. 19.30 uur start van de bijeenkomst.

Meld u aan door een e-mail te sturen naar t.beekman@utrecht.nl. Vermeld hier ook bij met hoeveel personen u komt.


