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Werkzaamheden Saffierlaan
De gemeente gaat aan het werk in de Saffierlaan. We vervangen het asfalt voor klinkers en we leggen
nieuwe verkeersdrempels aan. Ook vernieuwen we de rioolaansluitingen en de kabels van de
straatverlichting. De werkzaamheden starten op 16 Juli en duren CA. 16 weken.
Werkzaamheden

van de Saffier wordt ten alle tijden bereikbaar

Asfalt vervangen voor klinkers

gehouden. De planning is weersafhankelijk.

Het asfalt in de Saffierlaan is van slechte

We starten met het vervangen van de kabels van

kwaliteit. We verwijderen het oude asfalt en

de straatverlichting. Deze werkzaamheden duren

vervangen dit voor stenen. Zo sluit de Saffierlaan

ongeveer vier dagen. Tijdens deze

beter aan bij de rest van Hoograven, waar ook

werkzaamheden ligt de stoep gedeeltelijk open.

klinkers liggen.

Uiteraard blijft uw woning gewoon bereikbaar.

Aanleg verkeersdrempels

Als de kabels zijn vervangen, gaan we de

Nu we het asfalt vervangen, is dit een goede

rioolaansluitingen en het asfalt vervangen. Deze

gelegenheid om ook verkeersdrempels aan te

werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

leggen. De woonstraten in Tolsteeg worden
zoveel mogelijk als 30km straten ingericht. Er

Bereikbaarheid en parkeren

komen in totaal 5 verkeersdrempels. De locaties

Tijdens het vervangen van het asfalt en de

hebben we zoveel mogelijk afgestemd op de

rioolaansluitingen is de Saffierlaan gedeeltelijk

wensen van bewoners.

afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Parkeren

Vervangen rioolaansluitingen

is hier dan niet mogelijk.

De rioolaansluitingen in de straat vervangen we

Heeft u een parkeervergunning? Dan kunt u uw

ook. Het gaat om de verbinding tussen uw

auto tijdelijk elders in het rayon parkeren (zie

huisaansluiting en het gemeentelijk rioolstelsel.

kaartje op achterkant). Voordat de

Voordat we aan het werk gaan bij uw aansluiting,

werkzaamheden starten, plaatsen we borden om

krijgt u bericht van de aannemer.

u te helpen herinneren. Auto’s die toch aan de

Vervangen kabels straatverlichting

Saffierlaan geparkeerd staan als we aan het werk

Ook vervangen we de kabels van de

gaan, worden weggesleept.

straatverlichting. Daarvoor moeten we de stoep
gedeeltelijk openbreken. Als de kabels

Huisvuil

vervangen zijn, maken we de straat tijdelijk

Wij verzoeken de bewoners van de

dicht. De definitieve bestrating wordt

Toermalijnlaan om tijdens de werkzaamheden

aangebracht als de rioolaansluitingen zijn

hun GFT afval op de inzameldag aan te bieden

vervangen.

op de hoek Toermalijnlaan/Saffierlaan of op de
hoek Toermalijnlaan/Kornalijnlaan.

Planning
De werkzaamheden starten op 16 -7 en duren in

Meer informatie

totaal 16 weken. De werkzaamheden zijn

Voor meer informatie en vragen over de

opgedeeld in 4 fasen en per fase duren de

werkzaamheden kunt u contact opnemen met de

werkzaamheden 4 weken. Fase 1 van het werk is

Gert Jan van den Oudenalder of Freek Prozee via

vanaf de Opaalweg tm Toppaaslaan. De ingang

14 030.

Verspreidingsgebied: Saffierlaan e.o.

Utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

of e-mail zuid@utrecht.nl.

bij wijkbureau Zuid, via telefoonnummer 14 030

U kunt uw auto tijdelijk in het groen gearceerde rayon parkeren.

