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Wijkbericht

april 2018

Werkzaamheden wegen in Hoge Weide
Op maandag 30 april 2018 en dinsdag 1 mei 2018 zijn er werkzaamheden aan wegen in Hoge Weide.
Er wordt gewerkt aan de Foelieweg, de Nootmuskaatweg, de Theeweg en de kruising
Hogeweidebaan/Rietsuikerweg. Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van hinder voor het
verkeer. Op de achterkant van het wijkbericht vindt u een kaart met de plekken van de
werkzaamheden.

1. De Foelieweg

4. Kruising Hogeweidebaan /Rietsuikerweg

Op 30 april tussen 7.00 en 12.00 uur wordt er

Op 1 mei tussen 12.00 en 14.00 uur wordt er

aan de Foelieweg gewerkt. Op de bovenste laag

gewerkt aan de kruising Hogeweidebaan/

van de weg wordt asfalt aangebracht. U kunt hier

Rietsuikerweg. De verkeerssituatie op de

dan niet met de auto rijden. Als u tussen 7.00 en

kruising is in maart 2018 gewijzigd. Fietsers

12.00 uur de auto nodig heeft, kunt u uw auto

hebben hier nu voorrang. Om dit duidelijker aan

de avond daarvoor aan de 3e Oosterparklaan

te geven krijgt het asfalt voor het fietspad de

parkeren.

kleur beige. Om voor zo weinig mogelijk overlast
te zorgen, worden verkeersregelaars ingezet.

2. Nootmuskaatweg
Op 30 april tussen 12.00 en 16.00 uur wordt er

Meer informatie

op twee plekken aan de Nootmuskaatweg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

gewerkt: op de kruising met de Saffraanweg en

met de afdeling Realisatie via telefoon

de kruising met de Sambalweg. Er ligt nu nog

030 - 286 72 23 of e-mail

een tijdelijke bovenlaag, deze wordt dan

lru.realisatie@utrecht.nl.

definitief gemaakt. Op de kruising met de
Saffraanweg is het dan niet mogelijk de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Nootmuskaatlaan in te rijden. Op de kruising

rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn,

met de Sambalweg kunt u door blijven rijden.

Dorpsplein 1, Vleuten of via telefoon
030 – 286 00 00.

3. Theeweg
Op 1 mei tussen 7.00 en 12.00 uur wordt er aan
de Theeweg gewerkt. Op de bovenste laag van
de weg wordt asfalt aangebracht. U kunt hier dan
niet met de auto rijden.
De dag daarvoor, op 30 april, wordt de schade in
de het asfalt van de Theeweg gerepareerd. Dit
veroorzaakt geen hinder en auto's kunnen hier
blijven rijden.

Verspreidingsgebied:
Theeweg, Foelieweg, Pimentweg, Paprikaweg, 3e Oosterparklaan, Specerijenvallei, Nootmuskaatweg,
Rietsuikerweg, Vanilleweg.
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