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Wijkbericht

Mei 2018

Het vernieuwen van het riool Noorderplaat e.o.
De gemeente start op maandag 11 juni 2018 met het vernieuwen van het riool aan
de Noorderplaat, De Milan Viscontilaan, Deeneplaat, Toontjesplaat en
Catharinaplaatjes. De werkzaamheden duren ongeveer tot eind januari 2019.

Aanleiding

De bereikbaarheid van de hulpdiensten in geval

Uit inspectie is gebleken dat het huidige riool

van calamiteiten is gewaarborgd. Voetgangers

aan vervanging toe is. De gemeente Utrecht gaat

hebben wel doorgang.

zowel het vuilwater- als hemelwaterriool
vervangen. In dit wijkbericht leest u meer over

Foto-opname

wat de werkzaamheden voor u betekenen.

Voordat de werkzaamheden beginnen, laat de
gemeente in de week van 4 juni 2018 foto’s

Planning

maken van de voorgevels van de woningen langs

De aannemer start op 11 juni 2018 met de

het aan te leggen riool. Dit doen we om de

werkzaamheden en deze duren tot eind januari

situatie zoals deze nu is, vast te leggen. Wij

2019. De werkzaamheden worden in fases

verwachten niet de werkzaamheden schade aan

uitgevoerd. Wij verwachten per fase ongeveer

gevels zullen toebrengen. Mocht dit onverhoopt

twee weken nodig te hebben. In totaal is het

toch gebeuren, neemt u dan zo spoedig mogelijk

werk in 11 fases verdeeld. Zie de tekening op de

contact met ons op.

achterzijde van dit wijkbericht.
Huisvuil
Fase 1 en 2 starten 11 juni en ronden we naar

Tijdens de werkzaamheden in uw straat, kunt u

verwachting half juli (week 29) af. Na de

uw huisvuil plaatsen op een nabij gelegen hoek

bouwvakantie, dat is half augustus (week 33),

van de straat, die wel bereikbaar is voor de

hervat de aannemer de werkzaamheden vanaf

vuilniswagen.

fase 3. Mochten de weersomstandigheden slecht
zijn, dan kan de planning uitlopen.

Stankoverlast
Na de vernieuwing van de riolering kan stank

Afsluiting en bereikbaarheid

optreden in de woningen. Deze verdwijnt

De aannemer begint bij fase 1 (zie bijlage).

meestal na enkele dagen. De gemeente doet er

Tijdens de uitvoering is het gedeelte waarin

alles aan om de overlast zoveel mogelijk te

gewerkt wordt, afgesloten voor auto- en

beperken. Mocht u toch hinder ondervinden van

fietsverkeer. Dit wordt tijdig door middel van

de uitvoering, dan hopen wij op uw begrip.

gele verkeersborden aangegeven. U wordt
verzocht uw auto elders te parkeren. Houdt er
rekening mee dat de parkeerdruk in de
omliggende straten tijdelijk groter wordt.

Verspreiding: Noorderplaat e.o.

Utrecht.nl

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij uw

opnemen met de opzichter de heer R. Kop of de

wijkservicecentrum Vleuten de Meern,

projectleider de heer E.A. Kok via

Dorpsplein 1 te Vleuten, via e-mail

telefoonnummer 14030.

vleutendemeern@utrecht.nl of via 14030.

