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Aan de omwonenden  
Weerdsingel Westzijde 
 
 

Behandeld door A. Ridderikhoff Datum 5 oktober 2015 
Doorkiesnummer 030 - 28 64065 Ons kenmerk  
E-mail a.ridderikhoff@utrecht.nl Onderwerp Werkzaamheden Weerdsingel W.Z. 
Bijlage(n) Geen  
Uw kenmerk  Verzonden  
Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 
  
Geachte bewoners, 
 
De gemeente start op 12 oktober a.s. met de definitieve herinrichting van de Weerdsingel Westzijde. 
De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren. In deze brief staat informatie over het nieuwe 
ontwerp, de werkzaamheden en de omleidingsroutes voor bewoners.  
 
Betere oversteek voor fietsers en voetgangers  
De Weerdsingel Westzijde wordt opnieuw ingericht om beter aan te sluiten op de nieuwe situatie op 
Oudenoord en Paardenveld. De straat wordt onder meer ingericht als 30km/u straat en er wordt een 
fietsstrook aangelegd langs de singelzijde.  
 
Werkzaamheden 
Alle werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 7.00-22.00 uur. Het gaat om de volgende activiteiten: 
het aanpassen van de kruisingen, de aanleg van een fietsstrook aan de singelzijde, vervanging van het 
riool en het opnieuw bestraten van het wegdek. De parkeervakken aan de singelzijde worden opnieuw 
aangelegd en de parkeervakken aan de woningzijde worden opnieuw bestraat. 
 
De meeste geluidsoverlast is te verwachten van het frezen van het asfalt. 
 
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand auto verkeer mogelijk op de Weerdsingel Westzijde 
De gemeente heeft ervoor gekozen om tijdens de werkzaamheden de Weerdsingel Westzijde voor het 
doorgaande autoverkeer volledig af te sluiten. Gedurende deze periode kunnen alleen bewoners van de 
Weerdsingel Westzijde de straat in rijden. Zij ontvangen hierover nog aanvullende informatie. 
 
Het volledig afsluiten van de Weerdsingel Westzijde is noodzakelijk omdat het alternatief, het verkeer 
om beurten laten rijden in een om-en-om regeling, niet op een verkeersveilige manier mogelijk is en 
er dan grote filevorming verwacht wordt.  
 
Omleidingsroutes 
Op de achterzijde vindt u de alternatieve routes om te gebruiken gedurende deze periode. 
 
Heeft u vragen of klachten ga dan naar de website utrecht.nl/monicabrug, of stuur een email naar 
monicabrug@utrecht.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
P. Manten 
Projectleider Uitvoering 
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Omleidingsroutes 
 

 


