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Wijkbericht

september 2017

Afronden uitgestelde werkzaamheden kruising
Moersbergen-Landschapsbaan maandagnacht
Vorige week zijn er ’s nachts werkzaamheden aan de kruising –Moersbergen- Landschapsbaan
uitgevoerd. Deze zijn nodig om de gevaarlijke situatie voor het verkeer op te lossen. Door de
hevige regen vrijdag en zaterdag konden de laatste asfalteringswerkzaamheden helaas niet
worden afgerond. Deze werkzaamheden worden aankomende maandag 25 september hervat en
afgerond. Dit duurt van 20.00 ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends.
Tijdens de werkzaamheden in de avond- en
nachturen van vorige week ontstond er
geluidsoverlast, met name doordat het oude
asfalt van het wegdek gefreesd moest
worden. Aankomende maandag voeren we de
afrondende asfalteringswerkzaamheden uit
en brengen we de belijning aan. Dit
veroorzaakt veel minder geluid .
Excuses
Na de werkzaamheden vorige week woensdag
hebben bewoners klachten ingediend over de
geluidsoverlast. De werkzaamheden waren
op dat moment ook bij veel bewoners niet
bekend. Daarom is vorige week donderdag
huis-aan-huis in de directe omgeving een
wijkbericht verspreid met informatie over de
werkzaamheden. In deze brief hebben wij
onze excuses aangeboden dat wij dit niet
eerder hadden gedaan. Wij vinden het dan
ook vervelend u te moeten melden dat wij
hier nu opnieuw een nacht aan het werk
moeten.
Waarom ’s nachts?
De werkzaamheden aan de kruising vinden ’s
avonds en ’s nachts plaats. Dit doen we om de
busbaan overdag en ’s avonds beschikbaar te
houden voor de bus én om de bereikbaarheid
van het winkelcentrum te handhaven.

Asfalteringswerkzaamheden
Aankomende maandag 25 september vinden
de laatste asfalteringswerkzaamheden plaats,
van 20.00 tot uiterlijk 6.00 uur ’s ochtends. Op
deze tijden is de kruising afgesloten.
Doorgaand verkeer en bussen worden
omgeleid. Het verkeer van/naar het
winkelcentrum en de boven gelegen woningen
kan het kruispunt wel passeren met behulp van
verkeersregelaars.
Na deze nacht zijn de werkzaamheden klaar.
Tenzij we door slecht weer opnieuw

gedwongen zijn de planning aan te passen.
Meer informatie en contact
Heeft u vragen over de inhoud van dit
wijkbericht? Stuur dan een mail naar
lru.realisatie@utrecht.nl of bel met 14030
(tijdens kantooruren).
Op utrecht.nl/busbaanvleuterweide kunt u
actuele informatie over dit project lezen.
Bij vragen over uw wijk kunt u terecht bij het
Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern,
Dorpsplein 1, via e-mail
vleutendemeern@utrecht.nl of
telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied: Hardenbroek-west en –zuid.

