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Rioolvervanging Petemoederslaan e.o.
De gemeente start in de week van 15 oktober 2018 met het vervangen van het riool in de Omloop
(oversteek naar de Vinkertlaan), Vinkertlaan, E. Zoudenbalchstraat, W. Hedastraat, Petemoederslaan
en P. van Vianenstraat. We starten met de werkzaamheden op de Omloop en werken in verschillende
fases.

Uw straat moet open
In de straten vervangen we het riool, uw straat

We komen nog een keer terug

moet dan tijdelijk open. Uiteraard zorgen we

Na de werkzaamheden aan het riool wordt de

ervoor dat u gewoon bij uw voordeur kan komen.

straat tijdelijk bestraat. Na ongeveer een half tot

Wanneer de werkzaamheden in uw straat precies

één jaar komen we terug om de definitieve

starten, weten we nu nog niet. Dit hoort u van de

bestrating aan te leggen.

aannemer die het riool vervangt. De
werkzaamheden per straat duren ongeveer een
maand. U kunt tijdens de werkzaamheden
stankoverlast in huis krijgen, dit trekt vanzelf
weg.
Minder parkeerplekken
Tijdens de werkzaamheden is de straat waarin
we werken deels afgesloten voor auto- en
fietsverkeer. Houdt u er rekening mee dat er
minder parkeerplekken zijn en dat het drukker is

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de opzichter G. van Leur of met de
projectleider J. Scheepmaker, via
telefoonnummer 14 030.
Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkservicecentrum Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283, via e-mail noordwest@utrecht.nl
of via telefoonnummer 14 030.

in de omliggende straten
Huisvuil op een andere plek
Is het verzamelpunt voor uw huisvuil tijdelijk niet
bereikbaar? Dan kunt u het op een verzamelpunt
in de buurt kwijt.
Foto-opname
Voordat we aan de slag met het vervangen van
het riool, worden er foto’s gemaakt van de
buitenkant van de huizen. Dit doet een
gespecialiseerd bedrijf in opdracht van de
gemeente. U wordt hierover nog per brief
geïnformeerd door het bedrijf dat de foto’s komt
maken.
Verspreidingsgebied: Petemoederslaan, Omloop, Vinkertlaan, P. van Vianenstraat, E. Zoudenbalchstraat,
W. Hedastraat
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