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Werkzaamheden verkeerslichten DiamantwegBriljantlaan en wegdek Smaragdplein
Vanaf 2 juli gaat de gemeente aan het werk met de verkeerslichten op de kruising DiamantwegBriljantlaan. Ook vervangen we het wegdek van het Smaragdplein. De werkzaamheden zijn naar
verwachting eind juli klaar.
Wat gaan we doen?

Wat is de planning?

We combineren verschillende werkzaamheden om

In de week van 2 juli starten we met de

de duur van de overlast te verkorten:

werkzaamheden aan de verkeerslichten en met
openbreken van de weg voor de aanleg van de

Vervangen verkeerslichten Diamantweg/Briljantlaan
en maken opstelstrook voor fietsers Diamantweg

opstelstrook voor fietsers. In de week van 16 juli

De verkeerslichten en de technische automaat (een

opstelstrook.

leggen we het nieuwe asfalt aan met de

deel van de verkeersinstallatie) zijn verouderd. We
vervangen deze om storingen te voorkomen. Ook

Op woensdag 18 juli starten we met het frezen van

maken we een opstelstrook voor fietsers op de

het asfalt op het Smaragdplein, tussen de

Diamantweg. We vervangen de oude kabels die

Briljantlaan en de Robijnlaan. Op donderdag 19 en

onder de weg liggen. Er komen meer sensoren in de

vrijdag 20 juli asfalteren we het wegdek van het

weg, voor een betere doorstroom van het verkeer op

Smaragdplein. In de week van 23 juli maken we

het kruispunt. Voor de fietsers hangen we

sensoren in het asfalt.

wachttijdvoorspellers op. Die geven aan hoe lang
het nog duurt voordat zij kunnen oversteken.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar op

Verder vernieuwen we de automaat en elektronica

27 juli. Als het slecht weer is, kan de planning

en plaatsen we LED-lampen. Deze gaan langer mee

uitlopen.

en verbruiken minder energie.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Vervangen asfalt Smaragdplein tussen Briljantlaan
en Robijnlaan

De Diamantweg is van 2 tot en met 20 juli
afgesloten voor autoverkeer.

De rijweg is op verschillende plaatsen in slechte
staat. Daarom vervangen we het asfalt. Ook komen

Het Smaragdplein is van 18 tot en met 20 juli

er sensoren voor de verkeerslichten in het nieuwe

afgesloten tussen de Briljantlaan en de Robijnlaan.

asfalt.

Ook is parkeren langs de weg dan niet mogelijk.
Voor bewoners van het Smaragdhof betekent dit dat
zij van 18 tot en met 20 juli tijdelijk ergens anders
moeten parkeren, omdat hun woningen niet per
auto bereikbaar zijn.

Verspreidingsgebied: Diamantweg, Smaragdplein en omgeving
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(Bereikbaarheid – vervolg)

Wilt u meer informatie?

Het winkelcentrum en de parkeerplaats aan het

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt

Smaragdplein zijn wel bereikbaar via de

u contact opnemen met de opzichter, Mouloud

Aquamarijnlaan en de Detmoldstraat. De tijdelijke

Bokzini, of de projectleider, Chris Jentink, via

omleiding staat aangegeven met borden.

telefoonnummer 14 030.

De bushaltes rond het Smaragdplein van buslijn 8

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij

vervallen tijdelijk. Bus 8 rijdt dan via de ’t Goylaan

Wijkbureau Zuid, 't Goylaan 75, Utrecht, via

en de W.A. Vultostraat.

zuid@utrecht.nl of ook via telefoonnummer
14 030.

Vanaf 20 juli aan het einde van de dag is het
Smaragdplein weer gewoon bereikbaar. Het
aanbrengen van de sensoren gebeurt in het verkeer.
De weg hoeft daarvoor niet afgesloten te worden.
Hieronder ziet u een kaartje met de plek van de
werkzaamheden.

