Uithoflijn, een project van provincie Utrecht en gemeente Utrecht
Wat gebeurt er deze maand?
• Vanaf donderdag 5 december is de Westerkade onder station Utrecht Vaartsche Rijn

definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (mede vanwege de komst van tram 22).
• Deze week is U-OV een reizigersintroductiecampagne over tram 22 gestart.
• We rijden tot 16 december nog testritten om de trams en de trambaan in goede conditie te

houden. Zo zijn we ook goed voorbereid op de ingebruikname.
• Op zaterdag 14 december is iedereen welkom om een gratis ritje met tram 22 te maken

tussen 14.30-17.30 uur.
• Tram 22 gaat op 16 december in gebruik met 10 trams per uur per richting. Lees hier meer

over de dienstregeling.

Vanaf 16 december met de tram
Nog even en dan is het zover: maandag 16 december 2019 start
tramlijn 22! De vergunning voor de ingebruikname van de tramlijn is
binnen. De trams gaan 10 keer per uur rijden, dus iedere 6 minuten
vertrekt een tram. De eerste tram vertrekt rond 6.00 uur, de laatste
rond 22.00 uur. Tram 22 biedt met 10 trams per uur voorlopig
genoeg ruimte voor alle reizigers. Het aantal trams wordt in de loop
van 2020 verhoogd naar 12 trams per uur. Ze rijden gekoppeld, dus
met twee tramstellen aan elkaar. Een gekoppelde tram kan 432
reizigers vervoeren. Bus 12 verdwijnt. Lees hier meer.

Rij gratis mee met tram 22!
Zaterdagmiddag 14 december vieren we de start van tramlijn 22.
Tussen 14.30-17.30 uur bent u van harte welkom om een gratis ritje
te maken met de tram! Er rijdt die middag elke 10 minuten een tram.
U kunt bij alle negen haltes in- en uitstappen. Lees hier meer.

Nieuwe tramremise is er klaar voor
Eind november is de nieuwe tramremise in Nieuwegein feestelijk
geopend! Vanuit de tramremise wordt het hele regionale Utrechtse
tramsysteem aangestuurd en onderhouden. De nieuwe werkplaats
is twee keer zo groot als de oude, en ingericht met allerlei moderne
onderhoudsinstallaties. Benieuwd hoe de remise eruitziet? Bekijk
dan deze video. In maart 2020 is er een open dag.

In- en uitstappen getest
Op 3 december is er een bijzondere proef gedaan om de in- en
uitstap op de haltes van tram 22 te testen. Met ruim 300
proefpersonen is de situatie van een drukke spits nagebootst. De
proefpersonen kregen bijvoorbeeld de vraag om in- of uit een
bomvolle tram te stappen. De proef leverde veel bruikbare
informatie op voor het trambedrijf van de provincie en vervoerder
U-OV. Lees hier meer.

Wat gaat een ritje met tram 22 kosten?
Voor 2,17 euro reis je straks met tram 22 helemaal van Utrecht
Centraal naar P+R Utrecht Science Park. Of andersom natuurlijk.
Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuw tarief. Dat wordt deze
maand vastgesteld. De tarieven voor openbaar vervoer in de regio
worden namelijk elk jaar opnieuw bepaald.

Regiotram Utrecht wordt aanspreekpunt
voor vragen en meldingen
Vanaf 16 december zijn wij van Projectorganisatie Uithoflijn niet
langer meer het eerste aanspreekpunt voor vragen of meldingen
over de tram of trambaan. Regiotram Utrecht van de Provincie
Utrecht neemt dit over. Regiotram Utrecht zorgt namelijk voor het
beheer en onderhoud van de trams en de trambaan. Voor vragen of
meldingen kunt u hen bellen via 030 – 258 25 25 of mailen naar
regiotram@provincie-utrecht.nl. Meer informatie vindt u op
www.regiotramutrecht.nl.

@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.

