234 fietsen verwijderd in aanloop naar Koningsdag

Dat is pech, fietsen weg

Fietsen voor De Plint worden
weggehaald.
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'Geen fietsen meer stallen vanaf 25
april', staat er op de grote gele
borden bij de fietsenstalling voor de
Media Markt. Toch stonden
gistermorgen vroeg nog honderden
fietsen voor het onderste gedeelte
van het Gildeveste-gebouw in
Utrecht. Er zijn er 234 weggehaald.

De gemeente kondigde een aantal
weken geleden al aan de fietsen
die daar op 25 april nog zouden
staan, weg te halen. De fietsen
konden er ook niet blijven staan
omdat De Plint, het onderste
gedeelte van het Gildevestegebouw, deze zomer een
opknapbeurt krijgt. De herinrichting
van de taxistandplaatsen, de Kiss &
Ride-zone en het ophaalpunt voor
de Media Markt zijn onderdeel van
deze opknapbeurt.
De fietsenstalling op het
Smakkelaarsveld blijft voorlopig
nog wel open.

De fietsen zijn verwijderd om de
weg vanaf het Centraal Station vrij
te maken voor de grote toestroom
aan bezoekers van de stad op
Koningsdag. Naar schatting komen
zo'n 300.000 mensen Utrecht
bezoeken.
"Er zijn al drie vrachtwagens vol
fietsen naar het depot aan de
Koningin Wilhelminalaan gereden",
zegt medewerker Van den Boogert.
Hij stond gisterochtend vroeg bij de
stalling om erop toe te zien dat er
geen nieuwe fietsen werden
geparkeerd. "Alle fietsen worden
een voor een geregistreerd, zodat
de eigenaren ze weer terug kunnen
vinden. Een behoorlijk grote klus",
aldus Van den Boogert.
Rond 11.15 uur kwam de
vrachtwagen om de laatste fietsen
die er nog stonden weg te halen.
"Er was net een jongen die zijn fiets
kwam halen, maar die was al
weggehaald. Dat was voor hem
natuurlijk wel balen, maar het is
belangrijk dat de bezoekers op
Koningsdag vrij baan hebben naar
de stad", aldus Van den Boogert.
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