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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

Eerste perronkap  
met zonnecellen op  
Utrecht CS
Energie voor roltrappen, verlichting en liften op 
Utrecht CS wordt voortaan ook opgewekt door 
de nieuwe perronkap met zonnecellen boven 
spoor 11/12.  

Spoor 11/12 is dus weer in gebruik. Ook spoor 
8/9 krijgt zo’n duurzame perronkap. Op 18 april 
zijn de werkzaamheden op dit spoor begonnen. 
In totaal krijgt Utrecht CS drie 
perronkappen met zonnecellen: langs de sporen 
11/12, 8/9 en 5/7.   

Samen zorgen de zonnecellen voor een energie-
opbrengst van ongeveer 85.000 kWh per jaar. 
Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 25 
huishoudens en een CO2-reductie van 46 ton 
per jaar. Medio 2012 zijn de drie perronkappen 
gereed.

OV-terminal Utrecht
De bouw van de perronkappen is onderdeel van 
een nieuw Utrecht Centraal. Trein, bus en tram 
komen onder één dak, waardoor de miljoenen 
reizigers per jaar moeiteloos hun bestemming 
bereiken. Utrecht CS wordt een station dat 
de 21e eeuw waardig is. Met perronkappen 
die energie opleveren en genoeg ruimte voor 
fietsen.  
 
Meer weten? Check: www.cu2030.nl/ovterminal
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Infocentrum

Het Stadskantoor komt er aan
Woensdag 20 april begon de bouw van het nieuwe Stadskantoor. Het gebouw komt aan 
de westkant van het station aan de huidige Mineurslaan, naast de stationsentree van het 
Jaarbeursplein. Aan het geheel nieuwe Stationsplein west komt een van de twee nieuwe  
hoofdentrees van het station en die van het Stadskantoor. In 2014 moet het gebouw klaar zijn. 

Het Stadskantoor is een plek waar alle Utrechters hun gemeentelijke zaken voortaan kunnen regelen. Voor een  
vergunning, paspoort, inenting, uitkering, subsidie, lintje of een geboorteaangifte kun je terecht in het Stadskantoor. 
Al deze dingen regel je nu nog op verschillende plekken: in Utrecht Oost, West, Noord of Zuid. Over een paar jaar  
midden in het centrum. Het Stadskantoor wordt groot, het gaat zo’n 90 meter de lucht in. Het overgrote deel van 
de medewerkers van de gemeente komt er te werken. Waar collega’s van verschillende gemeentelijke afdelingen 
nu nog vaak op de fiets stappen voor een vergadering aan de andere kant van de stad, stappen ze straks in de lift. 
Dit scheelt een hoop tijd, dus geld, en het werkt stukken efficiënter. Eén van de voorwaarden die de gemeenteraad 
heeft gesteld, is dat het nieuwe pand niet meer mag kosten aan huur dan de huidige kosten voor huisvesting.
En dat is gelukt.  

Het gebouw wordt ontwikkeld door NS Poort en krijgt een oppervlakte van ongeveer 66.000 m2.

Meer weten?
Check www.cu2030.nl/stadskantoor.  
Op dinsdag 24 mei komt de bouw van het Stadskantoor ook aan bod in de Schouw, een infoavond  
over werk in uitvoering in het Stationsgebied. Je bent welkom vanaf 19.00 uur in het Infocentrum.

twitter.com/cu2030


