Uithoflijn, een project van provincie Utrecht en gemeente Utrecht
Wat gebeurt er deze maand?
• De trams rijden testritten.
• We oefenen met het rijden op de klok.
• Er worden een aantal restwerkzaamheden uitgevoerd.
• Buslijn 12 is 50 jaar oud.

Tram 22 op 16 december in gebruik
Per 16 december gaat tram 22 minimaal 6 keer per uur per richting
rijden. De frequentie wordt zo snel als mogelijk opgeschaald naar 12
keer per uur per richting. Zo lang tram 22 nog niet met de benodigde
capaciteit rijdt, zijn er aanvullende busritten tussen Utrecht Centraal
en Utrecht Science Park met een tijdelijke buslijn. Buslijn 12
verdwijnt op 16 december. Meer informatie vindt u in deze brief van
provincie Utrecht en in het Vervoerplan 2020 van U-OV.

Trams rijden weer vaker testritten
De afgelopen tijd hebben we vooral opleidingsritten gereden met
een lage frequentie. Sinds eind september rijden de trams weer
vaker per uur per richting om te oefenen met het rijden op de klok.
We zijn begonnen met zes trams per uur per richting en voeren dat
binnen enkele maanden stap voor stap op naar twaalf trams. Nu
rijden we alleen nog met enkele tramstellen, maar binnenkort gaan
we ook weer testritten uitvoeren met dubbele trams.

Aanpassing oversteken Heidelberglaan
Op de Heidelberglaan in het Utrecht Science Park komt het
regelmatig voor dat een bus of tram stil staat bij een oversteek waar
ook de waarschuwingslichten voor voetgangers knipperen. Hierdoor
lijkt het alsof beide partijen onnodig op elkaar staan te wachten.
Naar aanleiding van vele vragen en klachten wordt - in overleg met
Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en gemeente Utrecht - de
verkeersituatie aangepast. De aanpassingen moeten zorgen voor
meer duidelijkheid voor fietsers en voetgangers bij het oversteken.
Lees hier meer.

Al 50 jaar met bus 12
In 1969 stapten er voor het eerst reizigers in bus 12. Nu, 50 jaar
later, is bus 12 met zijn laatste dienstregeling begonnen. Hij rijdt
inmiddels meer dan 300 ritten per dag. In de lijnfolder van bus 12
staat een mooie terugblik op de geschiedenis van bus 12, één van
de drukste buslijnen van Europa.

@Uithoflijn
… voor het laatste nieuws!

Heb je vragen? Bel of mail ons via 030 - 286 43 82 of info@uithoflijn.nl.
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven klik dan hier.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik hier om je uit te schrijven.

