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Plaatsing fietsenrek(ken) in de Bollenhofsestraat
De gemeente heeft een aanvraag ontvangen van bewoner(s) in uw straat voor het plaatsen van een fietsenrek
bij u in de straat. Graag willen wij u informeren over de plaatsing van dit fietsenrek ter hoogte van
huisnummer 142.
Waarom dit fietsenrek?
Vanuit de buurt is een aanvraag gedaan voor het
plaatsen van een fietsrek ter hoogte van het restaurant
Cést Ca (huisnummer 142). Met name het parkeren
van bezoekers van het restaurant levert wat overlast
en druk op andere plekken in de Bollenhofsestraat.
De aanvraag is door de wijkopzichter beoordeeld en
samen met de aannemer en commissie straatmeubilair
hebben zij beoordeeld dat het fietsenrek geplaatst kan
worden.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij het wijkbureau via 14030 of
noordoost@utrecht.nl.
Meldingen in de Openbare ruimte kunt uzelf ook
makkelijk doen via de slimmelden app.

Locatie
Het trottoir is te smal om een fietsenrek te plaatsen. In
goed overleg met de restauranteigenaar en
bewoner(s) is er gekeken naar diverse mogelijkheden.
Vanuit de afdeling Parkeren is toestemming om binnen
de 2% regeling een parkeerplek op te heffen ten
behoeve van fietsparkeren. Samen met de
wijkopzichter is er gekeken naar een logische plek.
Samen met de restauranteigenaar hebben we bedacht
om de parkeerplek op de hoek met de Roggestraat
(zie afbeelding) op te heffen.
Planning
De werkzaamheden starten medio in week 43 (19 – 23
oktober). Voordat het fietsenrek (max 8 plekken)
geplaatst wordt, zal er eerst een uitbouw van het
huidige trottoir gemaakt worden ter grootte van het
parkeervak. Bovenop deze uitbouw komt dan het
fietsenrek te staan. De kans bestaat dat u hiervan
enige overlast ondervindt. Wij vragen begrip hiervoor.
Meer informatie?
Heeft u nog vragen over dit wijkbericht, dan kunt u
contact opnemen met Geertje Kemp, via 030 286 99
88 of noordoost@utrecht.nl
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