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Vernieuwen riolering Goedestraat
Op maandag 9 juli 2018 start de gemeente met het vervangen van het riool in de Goedestraat,
tussen de Gildstraat en de Biltstraat. Ook vervangt Eneco de warmtetransportleidingen tussen
de Gildstraat en Bouwstraat. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind november klaar.

Wat gaan we doen?

Wat betekent dit voor het huisvuil?

Het huidige riool is aan vervanging toe. Dat blijkt uit

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil en

een inspectie die wij deden. Daarom gaan we het

grof vuil op inzameldagen plaatsen op het deel van

vuilwaterriool vervangen. De werkzaamheden

de straat waar de vuilniswagen wel kan komen. Voor

starten op de kruising Gildstraat – Goedestraat.

het deel Goedestraat tussen de Gildstraat en

Vervolgens werken we in kleine stapjes tot aan de

Bouwstraat betekent dat op iedere hoek van de

Biltstraat. Per keer breken we maximaal 50 meter

Gildstraat of Bouwstraat. Voor het deel van de

van de straat open. Bij het vernieuwen van het riool

Goedestraat tot aan de Biltstraat is dat op de hoek

vervangen we ook alle oude huisaansluitingen.

van de Bouwstraat en Biltstraat.

Wat is de planning?

Wilt u meer informatie?

De werkzaamheden starten op maandag 9 juli 2018



Heeft u vragen over de riolering of over

en zijn naar verwachting klaar op 30 november

bereikbaarheid? Dan kunt u terecht bij de

2018. Tijdens de bouwvakantie werken we door.

opzichter Henny Goris. U bereikt hem op

De werktijden zijn van 7.00 uur ’s morgens tot

telefoonnummer 14 030. U kunt hem ook vragen

19.00 uur ‘s avonds.

als u hem tegenkomt op straat.


Heeft u vragen over de werkzaamheden van

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Eneco aan de warmteleidingen? Dan kunt u

Na de vernieuwing van het riool kan het tijdelijk

terecht bij de uitvoerder Cor Metsemakers van

stinken in uw woning. Deze stank verdwijnt meestal

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf. U bereikt

na enkele dagen. We doen er alles aan om de
overlast zo veel mogelijk te beperken.

hem op telefoonnummer 06 - 29 560 089.


Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

via noordoost@utrecht.nl of via

Tijdens de uitvoering is de bereikbaarheid met de

telefoonnummer 14 030.

auto zeer beperkt. Doorgaand autoverkeer tussen
de Gildstraat en Biltstraat is tijdens de hele bouwtijd
niet mogelijk. Omrijden kan via de Zandhofsestraat
– Poortstraat, of via de Zandhofsestraat Blauwkapelseweg. Fietsers en voetgangers kunnen
langs de werkzaamheden over de stoep.
Wat betekent dit voor parkeren?
Parkeren voor uw woning is helaas niet altijd
mogelijk. We vragen u om tijdelijk op een andere
plek te parkeren.
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