
cu2030.nl

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

Kom mee (brom)fietsen kieken op 15 maart
Fietsen en waar ze te laten, staan op de infoavond van 15 maart centraal. Eén keer in de twee maanden 

is er een Schouw, een infoavond over de werkzaamheden op straat. We gaan de 15e naar buiten om te  

kijken naar de stallingen, de knelpunten, de tijdelijke stallingen en de toekomst. Verder kijken we ook 

naar de andere projecten zoals het Muziekpaleis en de OV-terminal, naar de leuke en minder leuke 

dingen die met bouwen en slopen gepaard gaan. 

Programma Schouw dinsdag 15 maart
18.30 uur: ontvangst in het Infocentrum Stationsgebied
19.00 uur: rondwandeling langs roemruchte fietsparkeerplaatsen in het Stationsgebied,  
hoe is het nu, hoe ziet de toekomst er uit? 
20.00 uur: presentatie stand van zaken werk in uitvoering Stationsgebied

Kom vooral, iedereen is welkom, en wat voor vragen of opmerkingen u ook heeft; u krijgt antwoord.
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Adres                    Vredenburg 40    

Telefoon               030 - 286 96 50 

E-mail                   stationsgebied@utrecht.nl 

Open                    maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur, 

                             zaterdag van 13.00 - 17.00 uur 

Infocentrum
15 maart 2011 Schouw Stationsgebied 

Zo’n 6 x per jaar is er een infoavond over de uitvoering 

op straat. Op 15 maart is Iedereen van harte welkom in 

het Infocentrum. Start: 19.00 uur

Agenda

Kun je dansen? Laat het zien! De CU-Factor is 
een danswedstijd voor kids die in groep 6,7 of 
8 zitten, op een school in Utrecht. Zij kunnen, 
alleen of samen met vrienden, hun dansmoves 
aan héél Utrecht laten zien. 

De wedstrijd is vorig jaar bedacht door Youssra, 
Rachelle, Naomi en Alyna (foto hierboven). 
Deze vier meiden van basisschool De Kameleon 
bedachten de danswedstrijd. Het CU Kidsfonds 
zorgt ervoor dat de danswedstrijd er echt komt! 
Het fonds laat dromen uitkomen van Utrechtse 
kids, tijdens het bouwen in het Stationsgebied.

Meedoen?
Om mee te doen aan de CU-Factor en misschien 
wel één van de finalisten te worden, kunnen 
kids hun dansact filmen en tot 15 april op 
youtube plaatsen. Tussen 18 april en 6 mei kan 
iedereen stemmen op de filmpjes. Daarna kiest 
de vakjury wie er straks in de finale staan op het 
Vredenburg. Op www.kidsfonds.nl lees je alles 
over de wedstrijd. 

29 mei op het Vredenburg!
Utrecht wordt op de Culturele Zondag in mei 
omgetoverd tot één grote dansvloer. Op het 
Vredenburg strijden de finalisten van de CU-
Factor. Daarnaast zijn er op het Vredenburg 
allerlei workshops en andere leuke activiteiten 
voor iedereen. Dus kom sowieso kijken die dag!

Jij hebt de CU Factor?! 
Kom maar op! 

Utrecht en fietsen: een gelukkig huwelijk, 
met af en toe wat frictie
Van de grote steden in Nederland wordt in Utrecht het meest gefietst. Dat is fijn, fijn voor de lijn, fijn voor de lucht 
en fijn voor de stad. Een fiets neemt nou eenmaal minder ruimte in dan een auto en vervuilt stukken minder. 
Inmiddels fietsen zoveel Utrechters naar het station dat de rekken en stallingen te vaak vol zijn. 

Er moeten dus meer plekken bijkomen.  
Er zijn nu zo’n 13.500 fietsparkeerplekken, 
dat worden er in de toekomst 22.000.  
Op dit moment wordt samen door  
gemeente, NS, ProRail,  bewoners,  
fietsers en OV reizigers gekeken naar hoe 
we die 22.000 plekken het best kunnen 
aanleggen, beter benutten, onderhouden 
en beheren.  
 
Twee dingen zijn al zeker: ze worden  
allemaal overdekt, dus droog en de chaos 
is verleden tijd. In de tussentijd komt er 
nog vóór de zomer van dit jaar op het 
Smakkelaarsveld een tijdelijke tweede 
stalling bij voor 3.500 fietsen. 


