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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Kabels en leidingen verleggen op het Vredenburgplein
Het Vredenburgplein wordt in de loop van 2018 definitief ingericht. Met ruimte voor bomen, bankjes en kunst. Met deze
brief informeren wij u over de voorbereidende werkzaamheden die vooruitlopend op de herinrichting plaatsvinden. Op
maandag 22 januari wordt gestart met werkzaamheden aan kabels en leidingen aan de randen van het plein.
Strook tussen Coolcat en Dunkin’ Donuts
Van 22 januari tot 9 februari wordt gewerkt aan het vervangen van de waterleiding aan de lange zijde van het plein, aan de kant van de
Drieharingstraat. In vier weken wordt het deel vervangen tussen Coolcat en Dunkin’ Donuts. Hiervoor wordt een strook van ongeveer
vijf meter afgezet. De uitvoering vindt gefaseerd plaats. De exacte locaties en de volgorde van de werkzaamheden ziet u op de kaart op
de achterzijde van deze brief.
Bereikbaarheid van deze winkels
Tussen het werkterrein en deze winkels (werkvakken 1 t/m 4 op de kaart op de achterzijde) blijft 3,5 meter beschikbaar voor expeditieverkeer, opbouw en aanvoer van de markt en nood- en hulpdiensten. Voor kerend expeditieverkeer zwaarder dan 3,5 ton is een
tijdelijke laad- en loslocatie nabij het werkterrein beschikbaar. Tijdens venstertijden begeleidt een verkeersregelaar de verkeersstromen. Voor meer informatie over zwaar expeditieverkeer kunt u contact opnemen met Carel van Staden van aannemer Van den Heuvel
via 06-82809419. Tijdens de werkzaamheden op het kruispunt met de Drieharingstraat (twee dagen in de week van 5 t/m 9 februari)
wordt gemotoriseerd bestemmingsverkeer omgeleid via het plein. Alle werkterreinen in dit deel worden op vrijdag om 17.00 uur weer
vrijgegeven, zodat de zaterdagmarkt geen hinder ondervindt. In de Hollandse Toren komt vanaf 22 januari een opslagterrein.
Strook tussen Manneken Pis en Dagelijks Lekker
Van 12 tot en met 23 februari wordt tussen Manneken Pis en Dagelijks Lekker aan de waterleiding gewerkt (werkvak 5 op de kaart
op de achterzijde). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op twee meter van de winkelgevel. De toegankelijkheid voor bezoekers
van de winkels wordt met loopbruggen geborgd. Ook in dit deel worden alle werkterreinen op vrijdag om 17.00 uur weer vrijgegeven,
zodat de zaterdagmarkt geen hinder ondervindt.
De werktijden van aannemer Van den Heuvel zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur.
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De werkvakken en de fasering in weken.

Definitief ontwerp
Deze werkzaamheden zijn vooruitlopend op de herinrichting van het plein. Het definitief ontwerp met daarin het kunstwerk Markt
Mozaïk, de bomen en bankjes en de planning en de aanpak van de aanleg ervan, wordt binnenkort gepresenteerd. Dan ontvangt u
hierover weer een huis-aan-huisbericht. Meer informatie over het voorlopig ontwerp staat ook op cu2030.nl/vredenburgplein.
Meer informatie en contact
Heeft u vragen voor de aannemer? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marie-Louise Gasseling. Zij is bereikbaar
via 06 – 27360277 of via vredenburgplein@dvandersteenbv.nl. Voor vragen of opmerkingen heeft de aannemer ook een wekelijks inloopmoment. Marie-Louise is vanaf 24 januari elke woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur in Het Gegeven Paard, het café in
TivoliVredenbug (Vredenburgkade 11). U bent van harte welkom.
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