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Nieuwe inrichting Kaatstraat
De K a a tstraat w ordt dez e z omer opnieuw i ngeri cht. Het trottoir a an de k ant v an Zi jdebal en
w or dt breder. Het f ietspad en de r ijweg k rijgen ni euw a sfalt en w e pl a nten i n het na jaar bomen
en gr oen. De w er kzaamheden st arten op ma a nda g 13 a ugust us en duren 3 w ek en . I n dit
w i jk bericht l eest u meer ov er de pl anning, oml ei di ngsrout es en park eren t i jdens het w erk.
De Kaatstr aat is toe aan een opknapbeur t. Samen
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W a t gaat er veranderen in de Kaatstraat?
De belangr ijkste ver ander ingen op een r ijtje:


Het asfalt van de r ijbaan ver vangen we door
nieuw asfalt. De r ijbaan wor dt smaller om de
snelheid te r emmen.



Het fietspad aan de nieuwbouwkant (oneven)
wor dt opnieuw aangelegd met r ood asfalt. Dit
fietspad wor dt gescheiden van de r ijbaan met
een onder br oken str eep.



Het tr ottoir aan de kant van de nieuwbouw wor dt
een stuk br eder . We gebr uiken dezelfde klinker s
als op Zijdebalen.



Aan de kant van de nieuwbouw gaat de heuvel
met keitjes er uit.



2 lantaar npalen wor den daar om ver plaatst.



Er komen extr a kolken aan de nieuwbouwkant
voor goede afwater ing.



Er wor den 7 bomen en str uiken op het nieuwe
br ede tr ottoir aangeplant. We planten
Amber bomen en in de boomspiegels
Str uikkamper foelie.



Er komen fietsenr ekken tussen de bomen.



Op de kr uising met de Zeedijk komt een
uitr itconstructie.

De bomen en str uiken wor den geplant in het najaar .
O m l eidingsroutes auto’s/fietsers
Fietser s, op het fietspad aan de kant van de oneven
nummer s, wor den tijdens het wer k omgeleid met
bor den op str aat. Auto’s wor den ook met bor den
omgeleid via de Oudenoor d en de Dr aaiweg. Buslijn
1 zal tijdens de wer kzaamheden omr ijden via de
David van Mollemstr aat.
Het tr ottoir en het fietspad aan de even kant, waar
niet gewer kt wor dt, kan gewoon gebr uikt wor den
door voetganger s en fietser s.
P a r keren
Bewoner s aan de kant van de even nummer s kunnen
hun par keer plaats aan de achter zijde van het pand
ber eiken via de Raamstr aat. We ver wijder en een
aantal betonpalen in de Raamstr aat zodat het pr ivéter r ein ber eikbaar is.
Voor de bewoner s aan de oneven kant blijft de
par keer gar age onder het pand gewoon ber eikbaar
via het wer kter r ein. Wel is de par keer gar age twee
dagen, in de dr ie weken dat we wer ken, niet
ber eikbaar .
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Om welke dagen het pr ecies gaat, zal de
huismeester minimaal 48 uur van tevor en laten
weten aan de bewoner s van de panden waar het om
gaat. Er komen dan aankondigingen t e hangen in de
centr ale hal en bij de ingang van de par keer gar age.
Afv a l
Woont u op de Kaatstr aat, dan vr agen we u om
tijdens de wer kzaamheden uw afval aan te bieden
op de hoeken van de str aat, waar de vr achtwagen
bij kan.
M e er informatie


Heeft u specifieke vr agen over of tijdens de
wer kzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met de aannemer : fir ma Oskam,
telefoon: 030-666 6666.
E-mail: info@oskam.nl



Voor vr agen over de plannen kunt u ter echt
bij gemeente Utr echt, dhr Xander Ver duijn
via x.ver duijn@utrecht.



Voor ander e vr agen over uw wijk kunt u
ter echt bij wijkbur eau Noor dwest via
noor dwest@utrecht.

