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Vervangen riool Nolenslaan (ged.)
Op maandag 3 september start de gemeente met het vervangen van het riool in de Nolenslaan tussen
de Melis Stokestraat en de Draaiweg. De werkzaamheden duren tot ongeveer half oktober 2018.

Wat gaan we doen?

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Het huidige riool is aan vervanging toe. Dat blijkt

Tijdens de uitvoering is het gedeelte waar we aan

uit een inspectie die wij deden. Daarom gaan we

het werk zijn, tijdelijk afgesloten voor auto- en

het riool vervangen. De werkzaamheden starten

fietsverkeer. Dit geven we op tijd met borden

op de kruising Nolenslaan-Melis Stokestraat.

aan. Omrijden kan via de Zaagmolenkade en

Vervolgens werken we in kleine stapjes tot aan

Melis Stokestraat of via de Talmalaan en

de Draaiweg. Per keer breken we maximaal 50

Troelstraatlaan.

meter van de straat open. Bij het vernieuwen van
het riool vervangen we ook alle oude

De omleiding staat met borden op de weg

huisaansluitingen.

aangegeven. Voetgangers kunnen langs de
werkzaamheden over de stoep.

Na de werkzaamheden aan het riool wordt de
straat tijdelijk dichtgemaakt. Na ongeveer een

Wat betekent dit voor parkeren?

half tot 1 jaar komen we terug om de straat

Parkeren voor uw woning is helaas niet altijd

definitief te bestraten.

mogelijk. We vragen u om tijdelijk op een andere
plek te parkeren binnen uw rayon. Houdt u er

Wat is de planning?

rekening mee dat er minder parkeerplekken zijn

De werkzaamheden starten op maandag 3

en dat het drukker is in de omliggende straten.

september 2018 en duren tot ongeveer half
oktober 2018. We voeren de werkzaamheden

Wat betekent dit voor het huisvuil?

gefaseerd uit. We verwachten in totaal ongeveer

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil en

6 weken nodig te hebben. Als het slecht weer is,

grof vuil op inzameldagen plaatsen op het deel

kan de planning uitlopen. De werktijden zijn van

van de straat waar de vuilniswagen wel kan

7.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ‘s avonds.

komen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Waarom maken we foto’s?

Na de vernieuwing van het riool kan het tijdelijk

Voordat we beginnen met de werkzaamheden,

stinken in uw woning. Deze stank verdwijnt

doen we een foto-vooropname. Het bedrijf Fides

meestal na enkele dagen. We doen er alles aan

maakt foto’s van de buitenkant van de panden

om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

langs het aan te leggen riool. Dit doen we om de
situatie zoals die nu is, vast te leggen. Zo
kunnen we goed zien of er tijdens de
werkzaamheden schade ontstaat. Dit verwachten
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we niet. Mocht het toch gebeuren, neemt u dan
zo snel mogelijk contact met ons op.
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over de riolering of over
bereikbaarheid? Dan kunt u terecht bij de
opzichter Rob Verhoeven. U bereikt hem op
telefoonnummer 14 030. U kunt hem ook vragen
als u hem tegenkomt op straat.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Oost-Noordoost, FC Dondersstraat 1,
via noordoost@utrecht.nl of via telefoonnummer
14 030.

