CU update

18 augustus 2010

Taxi’s en bussen verhuizen

Schouw Stationsgebied

In het najaar start de bouw van de nieuwe OV-terminal Utrecht. De voorbereidingen voor de bouw zijn

Op 7 september is er een infoavond over de uitvoering op straat. Iedereen is van harte welkom!

informatie over het Utrechtse Stationsgebied

aan de jaarbeurskant van het station al enige tijd zichtbaar. De komende tijd gaat er ook het een en ander
veranderen aan de centrumkant. Het gebied wordt anders ingedeeld om ruimte te maken voor de bouwwerkzaamheden en de weg vrij te maken voor de realisatie van twee busstations, en een volledige nieuwe
taxistandplaats. In 2015 beschikt Utrecht over een geheel nieuw openbaarvervoerknooppunt voor trein,
bus, tram en taxi. Wat gaat er de komende maanden veranderen?
1. Taxi’s en kiss & ride
Het taxiplateau bij Hoog Catharijne wordt
tijdelijk ingericht als opslagruimte voor
bevoorrading van winkels in de stationshal.
De KLPD krijgt op het plateau een tijdelijke
post.
In oktober krijgen taxi’s een nieuwe voorrijdplek op het streekbusstation. Hier
mogen alleen taxi’s met een keurmerk
staan (zie kader). De plaatsen voor kiss &
ride en de zonetaxi’s (NS-taxi’s) komen op
de locatie van de voormalige sneltramhalte
Moreelse Park (4).

4. Kiss & ride en zonetaxi (NS-taxi)
Nieuwe kortparkeerplaatsen om mensen op
te halen en weg te brengen en voorrijdplekken
voor zonetaxi’s.
5. Fietsen
De doorgaande fietsroute langs het
spoor verdwijnt. Fietsers kunnen via het
Stationsplein naar de Laan van Puntenburg.
De Noorderfietsenstalling blijft vanaf de
Sijpesteijntunnelkant bereikbaar.
6. Busparkeerplaats
Nieuwe parkeerplaatsen voor bussen (geen
opstaphalte voor klanten).

2. Bussen
Ook op het busstation leiden de werkzaamheden tot gewijzigde situaties, halteverplaatsingen en nieuwe looproutes. Met
ingang van 23 augustus a.s. wordt een
aantal haltes alvast verplaatst. Het gaat om
GVU-buslijnen 12, 12S, 13, 24 en 29 die
van Busstation Noord naar Busstation Zuid
verhuizen. Ook de halteplaatsen van een
aantal andere GVU en Connexxion buslijnen wijzigen door een andere indeling van
Busstation Zuid.
Busstation Noord en Zuid
Het stadsbusstation heet per 23
augustus 2010 Busstation Noord,
het streekbusstation krijgt de naam
Busstation Zuid.
3. Taxi’s met keurmerk
Nieuwe voorrijdplek taxi’s met keurmerk.

Programma 7 september
18.30 uur: ontvangst
19.00 uur: start rondwandeling Catharijnebaan
20.00 uur: start presentatie Vogelbescherming
over duurzaamheid Stationsgebied.
Verder aandacht voor de werkzaamheden
rondom het station.

7. Taxiparkeerplaats Moreelse Park
Nieuwe verzamelplaats voor taxi’s (geen instapplaats voor klanten). Van hieruit rijden de
taxi’s via Moreelse Park naar de nieuwe voorrijdplaatsen op Busstation Zuid.
8. Taxi’s Jaarbeursplein
Voorrijdplek taxi’s zonder keurmerk.

Keurmerk Taxi’s
De landelijke overheid, de gemeente Utrecht en de taxibranche hebben de handen ineen geslagen om de presentatie en serviceverlening
van de Utrechtse taxi te verbeteren. Hier is een keurmerk voor de
Utrechtse taxi voor gekomen. Een onafhankelijke stichting controleert
dit keurmerk en ziet toe op voortdurende kwaliteitsverbetering. Alleen
taxi’s die het keurmerk mogen voeren, verhuizen naar Busstation Zuid,
taxi’s zonder keurmerk zijn te vinden aan de Jaarbeurskant van het
station (8).

Agenda

Infocentrum

7 september 2010 Schouw Stationsgebied

Adres

18.30 uur: ontvangst, 19.00 uur: start

Telefoon 030 - 286 96 50

Locatie: Infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40)

E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 18.00 uur

Vredenburg 40

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.
Uitgave: Projectorganisatie Stationsgebied. Deze uitgave heeft als doel bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het Stationsgebied.
CU is een samenwerkingsverband van gemeente Utrecht, Corio, ProRail, NS en Jaarbeurs . Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Parkeren Mineurslaan
stopt op 1 september
In september starten de voorbereidende
werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe
Stadskantoor van de gemeente Utrecht.
Hierom is parkeren op het Q-park aan de
Mineurslaan dan niet meer mogelijk. In de buurt
zijn voldoende alternatieven.

