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De gemeente start in de week van 2 oktober 2017 met het vervangen en
verplaatsen van de riolering aan de Lageweidseslag. De werkzaamheden
duren ongeveer 10 weken.

Vervangen en verplaatsen riool

We sluiten de rijbaan af om extra werkruimte te

De riolering op de Lageweidseslag is verouderd.

creëren. Deze werkruimte is nodig om de veiligheid

Daarom gaat de gemeente de riolering vervangen.

tijdens de werkzaamheden te waarborgen.

Ook gaan we de riolering verplaatsen naar de
andere kant van de sloot. Op de nieuwe locatie is het

Foto- opname

makkelijker om onderhoud uit te voeren.

Voordat de werkzaamheden starten, gaat een
gespecialiseerd bedrijf foto-opnamen maken van de

Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u het

huidige situatie van de buitenzijde van de

werkgebied.

bedrijfspanden aan de Sterrebaan.

Werkzaamheden

Stankoverlast

De werkzaamheden starten in de week van 2 oktober

Na de vernieuwing van de riolering kan stank

2017 en duren ongeveer 10 weken. De duur van de

optreden in de bedrijfspanden. Deze verdwijnt

werkzaamheden kan afhankelijk zijn van de

meestal na enkele dagen. De gemeente doet er alles

weersomstandigheden. Als er grote veranderingen in

aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

de planning optreden, wordt u hierover opnieuw

Mocht u toch hinder ondervinden van de uitvoering,

geïnformeerd.

dan hopen wij op uw begrip.

De werkzaamheden vinden plaats in de groenstrook
langs de Lageweidseslag. De gemeente heeft

Meer informatie

aannemersbedrijf Pauw Dodewaard opdracht

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt

gegeven het werk uit te voeren.

u contact opnemen met opzichter de heer R. Kop en
of de projectleider de heer A. Kok, via

Bereikbaarheid

telefoonnummer 14 030.

De werkzaamheden zorgen voor enige
verkeershinder. Eén van de twee rijbanen wordt

Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij

tijdens het werk gedeeltelijk afgesloten. Dit wordt

Wijkbureau West, Stadskantoor 1, via e-mail

aangegeven met borden.

west@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

Verspreidingsgebied: Lageweidseslag, Sterrebaan

Utrecht.nl

