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informatie over het Utrechtse Stationsgebied

18 mei 2011 Infoavond fietsparkeren

24 mei 2011 Schouw; infoavond werk in uitvoering

28 mei 2011 Dag van de bouw

29 mei 2011 CU-Factor op culturele zondag

Meer info agenda: www.cu2030.nl/agenda

Agenda

Altijd al eens willen weten wat er achter de 
schutting op het Vredenburg gebeurt? Ook zo 
nieuwsgierig naar het verhaal achter die vele 
bouwprojecten in het Stationsgebied? Dan kun 
je je hart ophalen tijdens de Dag van de Bouw 
op zaterdag 28 mei. Bijna alle aannemers in het 
Stationsgebied openen deze dag de poorten 
van hun bouwterrein tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Zo geeft Heijmans een kijkje achter de 
bouwschutting van het Muziekpaleis en 
de Catharijnesingel, vertelt BAM achter de 
bouwschutting over woon-winkelgebouw De 
Vredenburg. 

Het Infocentrum Stationsgebied is het centrale 
(informatie)punt. Er zijn hier verschillende 
presentaties, bijvoorbeeld van Corio over Nieuw 
Hoog Catharijne, van NS over het nieuwe 
Stadskantoor en van ProRail over het nieuwe 
Utrecht Centraal. Ook starten hier speciale rond-
wandelingen langs de bouwterreinen en kun je 
uitleg krijgen over het project bij de maquette.

Gedetailleerde informatie over het programma in 
het Stationsgebied volgt binnenkort op 
www.cu2030.nl/dagvandebouw
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Infocentrum

Fietsparkeren voor beginners én gevorderden; 
praat mee op 18 mei
Hoe maken we een Stationsgebied zonder de huidige fietsenzee in het straatbeeld, wie is nu 

die staller en hoe krijgen we u in de toekomst in een stalling? Vragen waar we graag met u 

over doorpraten.

Fietsen is lekker, snel, gezond, niet vervuilend en steeds meer mensen doen het. Woensdag 18 mei praten we graag 
met u over fietsen en hun parkeerplekken. Het is passen en meten in het Stationsgebied en op dit moment vaak 
chaotisch. Dit moet in de toekomst beter worden. We bouwen de komende jaren onderdak voor 22.000 fietsen!

We zijn al een eind op weg met bedenken hoe het beter en anders kan. Maar we horen graag wat u van onze 
ideeën en lopende onderzoeken vindt. We zitten ook met wat vragen, waar we graag met U(trecht) over doorpraten 
Op 18 mei kunt u horen en zien waar we mee bezig zijn. En presenteren we de resultaten van het onderzoek ‘Wie 
is de Utrechtse fietser? ’ Er zijn twee programma onderdelen, een wandeling door het gebied en een deel binnen in 
het Infocentrum. 

Programma infoavond fietsparkeren woensdag 18 mei: 
18.30 uur:  Inloop, Infocentrum, Vredenburg 40
18.45 uur:  Rondwandeling met een blik op de fietsenzee, een kijkje in de Noorderstalling, uitleg over de   
   proef met het nieuwe fietsparkeersysteem in de stalling Smakkelaarsveld
19.45 uur:  Inloop, Infocentrum, Vredenburg 40
20.00 uur: Presentatie fietsparkeren, nu en in de toekomst; dilemma’s en oplossingen
21.00 uur: Infomarkt met stands over o.a. het stallen nu en op korte termijn, de uiteindelijke situatie en het  
   lopende onderzoek naar beheer, gebruik, onderhoud en handhaving in de toekomst

twitter.com/cu2030

Programma Schouw dinsdag 24 mei: 
18.30 uur:  Ontvangst in het Infocentrum Stationsgebied 
19.00 uur:  Rondwandeling westkant Stationsgebied 
20.00 uur:  Presentatie bouw Stadskantoor
20.30 uur:  Stand van zaken overige projecten westkant 

Kom vooral, iedereen is welkom, en wat voor vragen of 
opmerkingen u ook heeft; u krijgt antwoord.

Westkant; we zijn begonnen, dit gaat u merken en zien
Langzaam maar zeker steken we bouwend en slopend het spoor over, naar het westen. Het nieuwe Utrecht Centraal 
is er in aanbouw, de bouw van het Stadskantoor is begonnen en we leggen volgend jaar tijdelijke busbanen aan. 
Tijd om eens uitgebreid stil te staan bij het gebied rondom het Jaarbeursplein. Dit doen we op 24 mei, tijdens 
de Schouw. Eén keer in de twee maanden is er een Schouw, een infoavond over de werkzaamheden op straat. 
We gaan de 24e naar buiten om te kijken naar de bouwplaatsen en praten over nachtwerk, het Stadskantoor en 
planningen. 

Dag van de bouw, 28 mei


