
29 april 2009CU op straat

Nachtelijke werkzaamheden
Woensdag 6 mei starten de werkzaamheden onder de Catharijnesingel. Vanaf dat moment wordt auto- en vrachtverkeer 
tijdelijk via de Catharijnebak geleid. Voordat de aanleg van een nieuw riool en een nieuw kabeltracé start, wordt eerst een 
deel van de Gildentraverse gesloopt. Dat gebeurt in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 mei. Om dit veilig te doen 
wordt die nacht ook het voet- en fietspad afgesloten.

In juni ligt de busbaan langs de Media Markt weer op zijn oorspronkelijke locatie en komt het voet- en fietspad weer terug 
langs deze busbaan. De werkzaamheden hiervoor vinden plaats vanaf half mei. Een deel van deze wegwerkzaamheden 
wordt ‘s nachts uitgevoerd, als er geen bussen rijden. Welke nachten er precies gewerkt wordt, is nu nog niet bekend.  
Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, wordt dat bekendgemaakt via de website www.cu2030.nl en de digitale nieuwsbrief. 
U kunt zich hiervoor via de website aanmelden. Dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de werkzaamheden 
en ontwikkelingen in het Stationsgebied. Mocht u niet beschikken over internet, neem dan contact op met het Infocentrum 
Stationsgebied, via 030 - 286 96 50.

Overlast bij de werkzaamheden aan de traverse en de busbaan is niet te vermijden, wel proberen we de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. We vragen hiervoor uw begrip.

Huisvuil
In tegenstelling tot wat er in de informatie van 17 maart stond, verandert er voor u tot juni niets aan de plek waar u uw 
huisvuil buiten zet. U ontvangt nog nader bericht over waar u met uw huisvuil na juni terecht kunt.

Kaartje
Op de achterzijde vindt u een kaartje met daarop de verkeerssituatie op en rond het Smakkelaarsveld 
in de periode mei - juli.

Nachtelijke werkzaamheden in mei
Op 17 maart informeerden we u over ondergrondse werkzaamheden in het Stationsgebied in 2009. 

Hierbij ontvangt u extra informatie over nachtelijke werkzaamheden en het ophalen van huisvuil in mei.



cu2030.nl

Belangrijkste verkeerswijzigingen mei - juli:
 
Catharijnesingel
Gedeeltelijk afsluiten voor autoverkeer
 
Verplaatsen parkeervakken naar Stationsstraat

Smakkelaarsveld
Terugleggen busbaan op oorspronkelijke locatie 

Terugbrengen loop- en fietsroute langs de busbaan 

Aanleggen extra loop- en fietsroute over het  
Smakkelaarsveld 

Tijdelijk afsluiten loop- en fietsroute over het 
Leidseveer
 
Gedeeltelijk afsluiten Nieuwe Daalstraat voor 
autoverkeer

Verkeerssituatie mei - juli 2009
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Adres  Gildenkwartier 193 (ingang naast   

 Media Markt)

Telefoon 030 - 286 96 50 

E-mail  stationsgebied@utrecht.nl

Open  maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00  

 zaterdag van 13.00 - 17.00  

Infocentrum


