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Wijkbericht

oktober 2018

Ringweg Lunetten krijgt nieuw asfalt. Van 12 tot 16
oktober 2018 Stelviobaan, Brennerbaan en Furkaplateau
afgesloten.
De gemeente startte begin september met werkzaamheden aan de ringweg Lunetten. De Stelviobaan,
de Brennerbaan en het Furkaplateau krijgen nieuw asfalt. Daarvoor moeten we de weg in delen
afsluiten. Dat doen we in het weekend van 12 tot 16 oktober.

Het asfalt op de Stelviobaan, Brennerbaan en het

metingen boven de gestelde geluidseisen

Furkaplateau is aan vervanging toe. We frezen

uitkomen, dan staken we de werkzaamheden en

het oude asfalt weg, brengen nieuw asfalt en

informeren u hierover.

nieuwe wegmarkeringen aan.
Noodnummer
12 - 16 oktober: weg afgesloten

Hebt u tijdens de werkzaamheden tussen 12 en

Tijdens het weekend van vrijdagavond 12 tot

16 oktober dringende vragen? Dan kunt u bellen

dinsdagochtend 16 oktober sluiten we de

met de opzichter op: 06 10134230.

Stelviobaan, de Brennerbaan en het Furkaplateau
in verschillende fases af. De afsluiting is nodig

Meer informatie

om de weg opnieuw te asfalteren en

Voor meer informatie en vragen over de

wegmarkeringen aan te brengen. Dit doen we in

werkzaamheden kunt u contact opnemen met

een weekend om de overlast zoveel mogelijk te

projectleider Jan Scheepmaker of

beperken.

omgevingsmanager Willem Addink via 14 030
(tijdens kantooruren).

Tijdens de wegafsluiting blijft Lunetten gewoon
bereikbaar, maar autoverkeer moet omrijden. De

Voor algemene vragen over uw wijk kunt u

tijdelijk omleidingen worden aangegeven met

terecht bij wijkbureau Zuid, via telefoon 14 030

borden. U kunt de route per fase bekijken op

of e-mail zuid@utrecht.nl.

www.utrecht.nl/ringweglunetten
Meeste overlast vóór 23.15 uur
De werkzaamheden die het meest
geluidsoverlast geven, zijn vóór 23.15 uur
gereed. Na 23.15 uur werken we door, maar
deze werkzaamheden geven minder
geluidsoverlast. We vinden het belangrijk om
altijd binnen de gestelde geluidseisen te werken.
Daarom voeren we tijdens de werkzaamheden
regelmatig geluidsmetingen uit. Mochten de
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