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Werkzaamheden openbare ruimte Spaaklaan gaan van start
Mitros knapt de flats op, de gemeente straten, groen en speelplekken. De Pearsonlaan is klaar. De
komende jaren gaan we door. We pakken de buurt verder aan. Blok voor blok, straat voor straat. Nu
is de Spaaklaan aan de beurt, daarna de Rooseveltlaan en het Attleeplantsoen. Ook de andere straten
komen aan de beurt. Zo maken we dit stuk van Kanaleneiland, samen met bewoners, steeds mooier.
In de Spaaklaan heeft ontwikkelaar Hurks de

De bomen en het groen worden geplant en als

inmiddels opgeleverd. Waterleidingbedrijf

moment kan daar niet geparkeerd worden. Als

woningen van blok 6 (huisnummers 13 t/m 149)
Vitens is gestart met het vervangen van de

waterleidingen bij blok 6. Voor het uitvoeren van
de werkzaamheden voor de openbare ruimte
heeft de gemeente aannemer Scherrenberg
geselecteerd.

Planning van het werk

De werkzaamheden beginnen in de week van 20

november en zijn naar verwachting eind februari
2018 gereed. Om de overlast voor bewoners zo
beperkt mogelijk te houden worden de

werkzaamheden eerst in het ene deel van de

Spaaklaan en dan in het andere deel uitgevoerd.

Op de achterzijde van dit wijkbericht vindt u een

laatste wordt de speelplek aangelegd. Op dat
het weer goed blijft duurt fase 2 naar
verwachting tot en met eind februari.
Aanbieden van huisvuil

Tijdens de werkzaamheden kunt u huisvuil

blijven aanbieden zoals u gewend bent. In beide
fasen is dat deel van de Spaaklaan voor een
korte periode afgesloten voor verkeer. Het

huisvuil moet u dan neerzetten bij de eerste
straathoek waar de vuilniswagen nog kan

komen. Medewerkers van de aannemer zullen
bewoners daarbij helpen.
Meer informatie

kaartje met wanneer waar wordt gewerkt.

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen dan

De aannemer start in de week van 20 november

Scherrenberg, via telefoon 030-2887765 of

kunt u contact opnemen met aannemer

met fase 1 en de werkzaamheden zijn vóór de

e-mail info@scherrenberg.nl.

het Attleeplantsoen met het vervangen van de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

worden de parkeervakken, trottoir en rijweg

telefoon 14 030, of per e-mail

kerstdagen klaar. Hij begint in het gedeelte bij
rioolaansluitingen onder het asfalt. Daarna

bij wijkbureau Zuidwest, Al Masoedilaan 188, via

aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden kan

zuidwest@utrecht.nl

hier niet geparkeerd worden. Van 23 december
tot 14 januari wordt er niet gewerkt. Vanaf de

week van 15 januari start fase 2 in het gedeelte
bij de Van Heuven Goedhartlaan.
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