Vrijdag 11 februari 2022

Buurtbericht voor de Rijtuigenbuurt

City veilig en bereikbaar, ook tijdens de
vernieuwing
We gaan vanaf zaterdag 26 februari a.s.

We sluiten voor een lange tijd af:

maatregelen nemen voor de veiligheid in en rond

-

de Weverbrug;

het Stationsgebied en City West. Van sommige

-

de Kapittelstede;

maatregelen ga je iets merken. Via dit

-

de tramovergang bij de Schouwstede.

buurtbericht informeren we je hierover. Op het
plattegrondje in dit bericht zie je de maatregelen
en de routes ingetekend.
Waarom zijn maatregelen nodig?

We zorgen voor:
-

tijdelijke bushaltes langs de Zuidstedeweg;

-

betere verlichting in de Kolfstedetunnel;

-

goed aangegeven (omleidings-)routes.

We bouwen in Stationsgebied City 467 nieuwe
woningen en een modern knooppunt voor tram en

De afsluitingen gaan zaterdag 26 februari a.s. in en

bus. En we zorgen voor goede fiets- en looproutes.

duren tot de woningen en het busstation in het

Hiermee verbeteren we de kwaliteit van City en

Stationsgebied gebouwd zijn. Naar verwachting is

van het openbaar vervoer. Ook helpen we

dat eind 2025. De bushaltes aan de Zuidstedeweg

woningzoekenden aan een woning. We maken City

worden begin mei 2022 in gebruik genomen.

groener, zodat je er prettig kunt verblijven en
wonen. De komende jaren is er dus volop

Op het plattegrondje aan het eind van dit

bedrijvigheid. Er wordt gebouwd, gesloopt en

buurtbericht hebben we de maatregelen en routes

gegraven. Bouwmateriaal wordt opgeslagen en

in kaart gebracht. Hieronder kun je uitleg lezen.

bouwverkeer rijdt van en naar de bouwplaatsen.
Voor de veiligheid is het nodig om het westelijk

Wat merk ik van de maatregelen?

deel van City alleen toegankelijk te houden voor

Afsluiting Kapittelstede, tramovergang

mensen die er wonen, werken of op visite gaan.

Schouwstede en Weverbrug

En uiteraard voor bouwverkeer en hulpdiensten

De Kapittelstede en de tramovergang aan de

zoals, brandweer, ambulance en politie. Daarom

Schouwstede worden vanaf 26 februari a.s. voor

nemen we maatregelen.

lange tijd voor al het verkeer afgesloten. Dus ook
voor fietsers en voetgangers. Om vanuit jouw

Welke maatregelen worden genomen?

buurt bij de tram, bus en winkels te komen loop of

Werken midden in de stad gaat helaas niet zonder

fiets je via de Karosbrug en neem je direct de

enige overlast. Juist ook, omdat we het werk veilig

tramovergang richting de Ruiterstede en de

willen uitvoeren. Uiteraard doen we er alles aan om

Schouwstede. Er komt een tijdelijk zebrapad in de

ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk hinder

Schouwstede om veilig over te kunnen steken naar

ondervindt. Deze maatregelen zijn nodig.

de bussen en de winkels.

Wil je verder naar de wijk Doorslag? Neem dan de

Hoe blijf ik op de hoogte?

route via de Kolfstedetunnel. Tot 19 maart a.s.

We hebben in dit buurtbericht veel praktische

kun je via Cityplaza naar de tunnel. En ’s avonds

informatie gegeven. Bekijk vooral het bijgaande

via het tijdelijke pad langs de trambaan. Vanaf 19

kaartje nog eens. Dat maakt veel duidelijk.

maart kun je ook overdag via het tijdelijke pad. De

Ga naar www.city-nieuwegein.nl, dé website

Kolfstedetunnel is schoongemaakt en de

waarop alle informatie over de vernieuwing van

verlichting wordt verbeterd. In de tunnel mag

City te vinden is. Hier kun je je ook aanmelden

geen graffiti meer aangebracht worden. Met

voor de digitale nieuwsbrief City, zodat je steeds

bordjes op de wanden is dit aangegeven.

het laatste nieuws in je mailbox krijgt. En volg ons
op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Openbaar vervoer

Reis je met het openbaar vervoer, bekijk dan voor

De bussen die nu via de Kapittelstede rijden,

vertrek de actuele info op

stoppen bij de gebruikelijke haltes, maar rijden

www.u-ov.info/citynieuwegein.

vanaf 26 februari a.s. via de Noordstedeweg naar

Voor meer informatie over de vernieuwing van de

het busstation aan de Schouwstede. Ze verlaten

trambaan en tramhalte en de woningbouw in het

het busstation ook weer via deze route.

Stationsgebied City, kijk op

Vanaf begin mei 2022 halteren (stoppen en

www.city-nieuwegein.nl onder het kopje projecten.

vertrekken) de buslijnen 160 en 161 niet meer op
het busstation aan de Schouwstede, maar op de
nieuwe, tijdelijke bushaltes langs de
Zuidstedeweg. Check voor je vertrekt de
reizigersinfo op www.u-ov.info/citynieuwegein. Op
het plattegrondje aan het einde van dit
buurtbericht zijn de haltes aan de Zuidstedeweg
aangegeven.

Waar kan ik terecht met vragen?
Heb je een vraag over de vernieuwing van City,
stuur je vraag dan naar city@nieuwegein.nl. Of
kom langs bij ons Infocentrum City aan de
Passage 80, achter de kiosk. Het Infocentrum City
is geopend op maandagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 16.00
uur.

Tijdelijk geen tramverkeer vanaf 26 februari
Vanaf 26 februari rijden er geen trams vanwege
de vernieuwing van de trambaan en de tramhalte.
Er wordt vervangend busvervoer ingezet, tot de
nieuwe trambaan en tramhalte klaar zijn. Kijk op
www.regiotramutrecht.nl/city voor de actuele
informatie over de planning. De haltes voor het
vervangende vervoer komen aan de
Noordstedeweg. Ze zijn aangegeven op het
plattegrondje in dit buurtbericht.

Kijk op de achterpagina voor het plattegrondje
met de maatregelen en routes.

