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Werk in de Leidseveertunnel: ‘s nachts geluidsoverlast
mogelijk
Om ervoor te zorgen dat er straks trams van de remise in Nieuwegein naar de Uithoflijn kunnen
rijden, is er een spoorverbinding aangelegd tussen het Jaarbeursplein en het Smakkelaarsveld – ook
in de Leidseveertunnel. Tot half juni zijn er werkzaamheden aan deze spoorverbinding. Van maandag
16 april tot en met woensdag 9 mei verwijdert de aannemer van de Uithoflijn overdag delen van het
beton in de Leidseveertunnel. Van maandag 30 april tot en met woensdag 9 mei voert de aannemer
dit werk 's nachts uit op het gedeelte waar bussen rijden. Dit werk kan geluidsoverlast veroorzaken.

Beton verwijderen

Meer informatie

Van maandag 16 april tot en met woensdag 9

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

mei werkt de aannemer van de Uithoflijn

met mevrouw M. Draisma (projectleider) van

doordeweeks overdag tussen 7:00 en 19:00 uur

Projectorganisatie Uithoflijn, via telefoon

in de Leidseveertunnel. Ze zagen delen van het

030 - 286 43 82 of e-mail info@uithoflijn.nl

beton weg en zullen ook delen met een trilboor
verwijderen. Dit kan geluidsoverlast

Meer weten over de Uithoflijn? Vragen,

veroorzaken. Dit werk is nodig om kabels in de

suggesties of klachten over het werk voor de

grond aan te leggen. Op Koningsdag werkt de

Uithoflijn? Laat het ons weten via het formulier

aannemer niet.

op onze website www.uithoflijn.nl.

Van maandag 30 april tot en met woensdag 9

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

mei vindt dit werk ook ’s nachts plaats, tussen

bij wijkbureau West, Stadskantoor, Stadsplateau

01:30 uur en 06:00 uur. De eerste nacht is van

1, 5e etage, of via telefoon 030 – 286 00 00.

zondag 29 op maandag 30 april en de laatste
nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 mei. Er
wordt niet gewerkt in de nachten van donderdag
op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op
zondag. Dit werk vindt plaats op het deel van het
wegdek waar de bussen rijden. Het werk kan
daarom alleen ’s nachts uitgevoerd worden: dan
hoeven alleen de nachtbussen omgeleid te
worden.

Verspreidingsgebied:
Lange Hagelstraat, Blekerstraat en Westplein
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