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Graag informeren wij u over
voortgang en planning van de
herinrichting van het Vingerhoekhof
Samen met u, bewoners en ondernemers, is
nagedacht over de mogelijkheden voor het
herinrichten van het Vingerhoekhof met als
doel het plein tot een sfeervol plein te maken.
Sfeervol Plein
Het projectteam is druk bezig met uitwerken
van wensen en ideeën. We proberen met alle
functies rekening te houden:
• De aanleg van terrassen
• Voldoende gelegenheid voor laden/lossen.
• Voorzieningen voor stallen van fietsen
• Goede faciliteiten voor evenementen
• Parkeren, het aantal parkeerplaatsen zal
sterk afnemen en/of (op termijn) zelfs
verdwijnen. Invalideparkeerplaatsen
worden gehandhaafd.
Werkzaamheden en voorbereidingen
De afgelopen weken zijn door de aannemer,
Peek Bouw & Infra uit Houten, de eerste
werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn er
proefsleuven gegraven om de ligging van
kabels en leidingen te bepalen en is de
fietsenstalling verwijderd. In de aanloop naar
Koningsdag worden de obstakels en
hoogteverschillen zo veel mogelijk verwijderd.
Ondertussen worden er ook voorbereidingen
getroffen. Vanwege de hoge archeologische
verwachtingswaarde van de binnenstad wordt
daar onderzoek naar verricht. Ook werkt de
aannemer aan een aanpassing van het
rioolstelsel.
Ontwerp
Om een concreet ontwerp te kunnen maken,
hebben we een indeling van het plein gemaakt
met toekomstige functies. In dit schetsontwerp
zijn de eerste lijnen van een nieuwe inrichting
opgenomen (weergegeven op de achterzijde
van deze brief.)

De inrichtingsschets zal de komende weken
verdere uitgewerkt worden. Begin april willen
we graag opnieuw met u in gesprek tijdens
een inloopbijeenkomst, de uitnodiging
daarvoor zal eind maart worden verzonden.
Planning
Vanaf begin april t/m juni wordt op het
Vingerhoekhof intensief gewerkt aan het
opnieuw inrichten van het plein. De bestrating
wordt opgenomen, de werkzaamheden aan
het riool uitgevoerd en de nieuwe inrichting
aangelegd. De aannemer voert het werk
gefaseerd uit om het plein zo goed mogelijk
bereikbaar te houden. Bevoorrading van
winkels en horeca blijft altijd mogelijk en
panden blijven toegankelijk. Het parkeren van
auto’s zal niet of beperkt mogelijk zijn.
Koningsdag 2019
Koningsdag is voor zowel ondernemers als
publiek een belangrijke dag. We doen ons best
voor deze dag zoveel mogelijk klaar te zijn met
de werkzaamheden zodat u er een mooie
feestelijke dag van kunt maken. Daarna
werken we verder aan een sfeervolle inrichting
zodat het plein voor de zomer klaar is.
Praktische zaken
Werkzaamheden in de openbare ruimte
veroorzaken altijd overlast, we proberen dit
uiteraard tot een minimum te beperken maar
vragen uw begrip en medewerking.
Inzameling afval
Wilt u de containers aan het begin van het
plein zetten zodat de wagens van de
ophaaldiensten de containers kunnen legen?
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief is de
juiste locatie aangegeven.
Parkeren
Vanaf 1 mei kunt u uw auto niet of beperkt
parkeren op het Vingerhoekhof. Wij vragen u
uw auto elders in de buurt te parkeren.

