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Parkeergarage Stadshuis tijdelijk één kant dicht 
De parkeergarage blijft altijd bereikbaar 

De parkeergarage Stadshuis is tussen  

11 en 22 juli alleen via de Noordstedeweg  

en de Lantaarnstede bereikbaar (noordzijde).  

 

Tussen 15 en 26 augustus is de parkeergarage 

Stadshuis juist alleen via de Nachtwachtstede 

bereikbaar (zuidzijde).  

 

Waarom dit het geval is en wat je ervan gaat 

merken vertellen we je in dit buurtbericht. 

 

Voorbereiding bouw 

Als voorbereiding op de bouw van de CityPromenade, 

is het belangrijk dat de riolering voor de toekomstige 

woongebouwen wordt aangelegd. Het aanleggen 

hiervan doen we graag in de zomerperiode. Zodat  

zo min mogelijk mensen er overlast van ervaren.  

We werken hieraan tussen 11 en 22 juli en tussen  

15 en 26 augustus 2022. 

Woongebouwen CityPromenade 

 

   

 

Geen werkzaamheden in weekend en bouwvak 

In de weekenden wordt er niet gewerkt. Van 25 juli 

tot en met 14 augustus heeft de bouw vakantie. 

Daarom werken we in twee delen. Vóór de bouwvak 

wordt er aan de zuidzijde gewerkt en na de bouwvak 

aan de noordzijde. 
 
Wat merk ik van de werkzaamheden 

Vanaf maandag 11 juli is aannemer Scherrenberg 

twee weken aan het werk om de riolering in de grond 

aan te brengen. Er wordt gewerkt aan de kant van de 

Nachtwachtstede. Deze kant van de parkeergarage 

Stadshuis is dan tijdelijk (uiterlijk tot en met 22 juli) 

niet beschikbaar.  

 

Vanaf maandag 15 augustus is de aannemer twee 

weken aan het werk aan de kant van de Noordstede-

weg en de Lantaarnstede. Deze kant van de parkeer-

garage Stadshuis is dan tijdelijk (uiterlijk tot en met 

26 augustus) niet beschikbaar.  

 

Door de aannemer wordt op doordeweekse dagen 

gewerkt tussen 07.00 en 18.00 uur. Het gaat vooral 

om graafwerkzaamheden en het daarbij horende 

geluid. Dit kan wat geluidsoverlast geven in de 

directe omgeving van de plek waar op dat moment 

gewerkt wordt. 

 

Bereikbaarheid 

De parkeergarage Stadshuis blijft dus altijd 

bereikbaar via één van de twee kanten waar in- en 

uitgereden kan worden. Ook de fietsenstalling blijft 

altijd bereikbaar. Let op, op 20 augustus is de 

parkeergarage Stadshuis wél vanaf de Lantaarnstede 

bereikbaar. Voor de zaterdag drukte zorgen we 

ervoor dat de garage toch met één in- en één uitrit 

bereikbaar blijft vanaf deze kant. 

 



 

Voordat de werkzaamheden starten, wordt met 

tekstkarren aangegeven dat één van de twee kanten 

van de parkeergarage op bepaalde data niet 

beschikbaar is. Ook worden er omleidingsroutes met 

borden aangegeven. Deze routes verwijzen naar de 

parkeergarage Theater en naar de andere ingang van 

de parkeergarage Stadshuis. Zie onderstaande 

plattegrond met de routes erop.  

 

De gele lijn en pijlen verwijzen in juli, als je geen 

gebruik van de zuidzijde kunt maken, naar de 

noordzijde van de parkeergarage Stadshuis. 

 

De roze lijn en pijlen verwijzen in augustus, als je 

geen gebruik van de noordzijde kunt maken, naar de 

zuidzijde van de parkeergarage Stadshuis 

 

Wil je iets over de werkzaamheden melden? 

Ga dan naar de website city-nieuwegein.nl/contact. 

 

 

 

 

 

 

 

En vul het meldingenformulier in. Heb je hierover 

liever telefonisch contact? Bel dan 14030. 

 

Meer informatie  

Wil je meer weten over de vernieuwing van  

City Nieuwegein? Ga naar city-nieuwegein.nl,  

dé website waarop alle informatie over de 

vernieuwing van City te vinden is. Hier kun je je ook 

aanmelden voor de digitale nieuwsbrief City, zodat je 

steeds het laatste nieuws in je mailbox krijgt. Volg 

ons op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of loop op 

maandagmiddag of woensdag binnen bij het 

Infocentrum City aan de Passage 80, achter de oude 

kiosk. Wij zijn op maandag open van 13.00-16.00 uur 

en op woensdag van 10.00-16.00 uur. Stel je jouw 

vraag liever digitaal? Stuur deze dan naar 

city@nieuwegein.nl. 

 

 

 

 

Legenda afbeelding: 

Roze lijn en pijlen: Maandag 11 – vrijdag 22 juli -  verwijzing naar noordzijde 

Gele lijn en pijlen: Maandag 15 – vrijdag 26 aug – verwijzing naar zuidzijde 

 

http://www.city-nieuwegein.nl/
mailto:city@nieuwegein.nl

