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Werkzaamheden Winklerlaan en Prof. Jordanlaan: tijdelijk
beperkte bereikbaarheid en minder parkeerplaatsen

Komende weken wordt er volop gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte in de Winklerlaan en de Prof.
Jordanlaan, ter hoogte van de nieuwe woningen van Tuinhof Blaucapel, naast het Rietveldcollege. Dat zal leiden
tot beperkte bereikbaarheid en een grote druk op de parkeerplaatsen in de directe omgeving.
Aanleg Winklerlaan tussen Eykmanlaan en Prof.
Jordanlaan
Vanaf 29 mei tot 7 juli 2017 wordt de
Winklerlaan tussen de Eykmanlaan en de Prof.
Jordanlaan heringericht en opnieuw bestraat. Dit
deel van de Winklerlaan is gedurende die periode
grotendeels afgesloten. De parkeerplaatsen op
dit deel van de Winklerlaan zijn dan niet
bruikbaar.
Parkeeroverlast
In de periode 29 mei-7 juli is er extra aanbod
van auto’s en busjes die in de directe omgeving
moeten parkeren, terwijl er minder
parkeerplaatsen zijn:
•
De nieuwe woningen worden afgebouwd en
opgeleverd, het personeel van de aannemer
kan niet allemaal meer op het huidige
bouwterrein parkeren;
•
De eerste nieuwe bewoners komen eind
mei/begin juni en willen parkeren. In de
nieuwe woningen vinden werkzaamheden
plaats die vallen onder de
verantwoordelijkheid van de nieuwe
bewoners (en niet van de aannemer).
Leveranciers en installateurs gaan ook
parkeren;
•
De bewoners van het afgesloten deel van de
Winklerlaan kunnen tijdens de herinrichting
niet voor de deur parkeren;
•
Het personeel van het Rietveldcollege zoekt
een parkeerplaats, zolang ze niet langs de
Eykmanlaan op de definitieve
parkeerplaatsen terecht kunnen;
•
Door introductie van betaald parkeren op de
gehele Jordanlaan ligt de grens van het
betaald parkeren gebied per 1 juni bij de
Winklerlaan / prof. Zonnebloemhof.

In overleg met het Rietveldcollege, omwonenden
en de aannemer zijn afspraken gemaakt om het
parkeren en het verkeer vanwege de bouw
maximaal binnen het bouwterrein op te lossen.
De aannemer zal zijn personeel en leveranciers
daar ook actief op wijzen.
Na 7 juli is de Winklerlaan weer open en zijn er
extra parkeerplaatsen beschikbaar op de
Winklerlaan. Dan zijn de grootste
parkeerproblemen opgelost. In de periode na de
vakantie tot eind dit jaar zullen er aan de
Eykmanlaan meer parkeerplaatsen en nieuwe
bewoners bijkomen. Eind 2017 is alles klaar.
We vragen uw begrip voor de tijdelijk beperkte
bereikbaarheid en parkeeroverlast.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met R.J. Hilhorst van het Project
Managementbureau, via telefoon 030 –
286 00 00 of e-mail r.hilhorst@utrecht.nl.
Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,
of via telefoon 030 – 286 00 00.
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