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Wijkbericht

1 september 2017

Uitvoering rotonde Maarssenseweg
Op 11 september start de aanleg van de rotonde op het kruispunt Maarssenseweg-

Schoolstraat – Thematerweg – Smalle Themaat. Tot eind oktober wordt er gewerkt aan de
uitvoering. In dit wijkbericht krijgt u informatie over de uitvoering en de bereikbaarheid.
Aanleg rotonde
Op de kruising wordt een rotonde aangelegd. Het
fietspad van de Thematerweg wordt verplaatst naar
de andere kant van de weg. Na de aanleg rijden de
fietsers via een vrijliggend fietspad om de rotonde
heen. Op de Thematerweg komt een nieuwe
oversteek voor fietsers. Dit is ter hoogte van de
toekomstige auto- en fietsontsluiting van de
woonwijk Haarzicht.
Op een deel van de Thematerweg en
Maarssenseweg wordt de maximumsnelheid 30
km/uur.
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
De route Maarssenseweg-ThematerwegSchoolstraat blijft gedurende de werkzaamheden
voor het bestemmingsverkeer open.
Het doorgaande verkeer wordt via borden
geadviseerd om een andere route te kiezen, via de
randweg Haarrijnse Rading - Huis te Vleutenbaan.
Voor het aanbrengen van de asfaltdeklaag op de
rotonde wordt de kruising op donderdag 12 oktober
van 20.00 – 6.00 uur ’s ochtends afgesloten. Er
wordt tijdig, op borden, een omleiding aangegeven.
Fietsers kunnen veilig langs de werkvakken rijden.

Werkzaamheden

11 september: start werkzaamheden aan de rijbaan
en de berm en de aanleg van het fietspad op de
Thematerweg. Op de kruising zal een
verkeersregelinstallatie het verkeer regelen tot circa
6 oktober 2017.

Week 9 oktober: start asfalteren van de rijbanen.
Verkeersregelaars zullen het verkeer om het
werkvak heen leiden.
Avond en nacht donderdag 12 oktober: nieuwe
asfaltdeklaag aanbrengen. De kruising is dan geheel
afgesloten voor al het verkeer.
Vanaf 13 oktober: alle rijbanen volledig open voor
het verkeer.
Eind oktober: alle werkzaamheden gereed.
Meer informatie
Bij vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met afdeling realisatie van de gemeente,
telefoon 030 2867623.
Op www.utrecht.nl/schoolstraat kunt u het ontwerp
van de rotonde en de aanpassing van de
Thematerweg zien zoals deze wordt uitgevoerd.
Meer informatie over de maatregelen op de route
Maarssenseweg – Schoolstraat vindt u ook op
www.utrecht.nl/schoolstraat. Heeft u hier nog
vragen over? Stuur dan een mail naar:
kruisingschoolstraat@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u contact

opnemen met het Wijkservicecentrum Vleuten-De
Meern, via mail vleutendemeern@utrecht.nl of via

telefoon 14 030.
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