Wijkbericht

februari 2018

Uitstel start werkzaamheden Paulusbrug en Herenstraat
door vorst
Door de vorst wordt de start van de werkzaamheden aan de Paulusbrug en Herenstraat
uitgesteld. In het vorige wijkbericht staat dat er op 26 februari gestart wordt, maar dat wordt
tenminste met één week uitgesteld. Zodra de temperatuur weer hoog genoeg is, gaan we aan
het werk. ENECO werkt op dit moment aan storingen aan de warmteleidingen op de
Herenstraat.
Uitstel start
De start wordt in ieder geval met één week
uitgesteld, maar het kan langer duren als de
(nacht)vorst blijft en de grond bevroren is. De
doorlooptijd blijft circa zes weken na het
startmoment. Actuele informatie over de nieuwe
startdatum vindt u op de omleidingsborden die
nog geplaatst worden op straat en op
www.utrecht.nl/herenroute
Bij vorst is het niet toegestaan om bestaand
straatwerk uit te breken door kans op schade aan
kabels en leidingen. Ook is het niet mogelijk om
straatwerk aan te brengen. Vocht in het zand
bevriest, wordt hard en kan daardoor niet goed
verdicht worden.

Meer informatie


Heeft u nu vragen over de Herenroute? Neem
dan contact op met projectleider Sander Rijksen,
via telefoon 14 030 of herenroute@utrecht.nl.
Voor ontwerptekeningen en meer informatie over
de hele fietsroute kijk op:
www.utrecht.nl/herenroute



Met vragen over de uitvoering en bereikbaarheid,
zoals leveringen of een verhuizing, kunt u
terecht bij de opzichter Gerrit Jan van den
Oudenalder op 14 030.



Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Binnenstad, of via telefoon 14
030. Of kijk op www.utrecht.nl/fiets

Werkzaamheden ENECO
ENECO werkt op dit moment aan storingen aan de
warmteleiding in de Herenstraat bij Lepelenburg. Er
wordt nu uitgezocht of deze werkzaamheden
voorrang krijgen op de herstratingswerkzaamheden.
Als ENECO voorrang krijgt, dan zal de Herenstraat
tussen de Lepelenburg en Oudekamp mogelijk niet
herstraat worden voorlopig. Dit heeft geen effect op
het herstraten van de Paulusbrug en Herenstraat tot
Oudekamp.
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