Onderwerp: Werkzaamheden tramhalte Jaarbeursplein
Utrecht, 29 september 2021

Beste heer/mevrouw,
Provincie Utrecht wil de tram voor reizigers door laten rijden van Nieuwegein/IJsselstein naar
Utrecht Sciencepark, en andersom. Hiervoor gaan grotere trams (van 75m) rijden. Om ervoor te
zorgen dat deze trams kunnen stoppen, moeten de tramperrons van tramhalte Jaarbeursplein
verlengd worden. Ook de kruispunten naast de tramhalte worden aangepakt. D. van der Steen BV
heeft van gemeente Utrecht de opdracht gekregen voor deze herinrichting. In deze brief informeren
wij u daar graag over.
Wat gaan we wanneer doen?
Fase 1 begint op 18 oktober 2021 aan de zuidwestzijde van de tramhalte Jaarbeursplein (de kant van
de Volksbank). We beginnen met de herinrichting van de kruising die daarnaast ligt. Het fietspad van
het NH-hotel naar het jaarbeursplein wordt afgesloten en fietsers worden omgeleid via de overkant,
via het fietspad langs Volksbank en Hojel. De bussen rijden in deze fase nog dezelfde route.
Fase 2 begint in november aan de noordoostzijde van de tramhalte Jaarbeursplein (de kant van het
WTC). Ook aan deze kant passen we het kruispunt aan. Fietsers worden via de andere kant van de
tramhalte omgeleid. Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden heen. Gemotoriseerd verkeer
rijdt ook een andere route. Zie hiervoor het meegestuurde kaartje.
Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden gaan ongeveer 8 weken duren. U blijft in die periode gewoon bereikbaar. Het
kan zijn dat u af en toe wat geluidsoverlast ervaart. Daarnaast lopen de verkeersstromen iets anders,
zoals hierboven toegelicht. Ook rijden de bussen en taxi’s een iets andere route.
Nood-en hulpdiensten, het openbaar vervoer en de taxidiensten zijn op de hoogte en weten hoe ze
moeten rijden.
Werktijden
Onze werktijden zijn tussen 7.00 uur – 16.00 uur. Het kan zijn dat we op een bepaald moment aan de
trambaan zelf moeten werken, dit doen wij in nacht. Wanneer dit duidelijk is informeren wij u daar
over.

Hebt u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met mij op. U vindt mijn gegevens onderaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
mede namens gemeente Utrecht,
Sophie Drescher
Omgevingsmanager

+31 614310359
sophie@dvandersteenbv.nl
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