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Wijkbericht

oktober 2018

Voortgang werkzaamheden Schoolstraat
In augustus 201 8 hebben wij u een wijkbericht gestuurd over de werkzaamheden in de
Schoolstraat. De Schoolstraat krijgt nieuwe riolering en een nieuwe inrichting. De werkzaamheden
gaan iets langer duren dan wij gepland hadden.

Wat is er al gedaan?

Omleidingsroutes en bereikbaarheid

Op 19 september zijn de werkzaamheden aan de

De omleidingsroutes blijven hetzelfde. Tijdens

Schoolstraat gestart. De grond is gesaneerd en

de werkzaamheden blijft voor doorgaand verkeer

het oude riool is verwijderd. Daarna zijn nieuwe

de omleidingsroute gehandhaafd via de

buizen, inclusief huisaansluitingen, aangelegd.

Haarrijnse Rading.
De omleidingsroutes voor bestemmingsverkeer

De werkzaamheden duren langer

variëren per fase. De omleidingen wordt met

In het wijkbericht van augustus stond een

bebording aangegeven. Deze omleidingsroutes

planning van de werkzaamheden. In deze

gelden ook voor langzaam verkeer. Voetgangers

planning hadden wij rekening gehouden met het

kunnen er nog wel langs.

aanleggen van ongeveer 50 meter riolering per
week. De afgelopen weken bleek dat dit niet

In de periode van eind december tot half januari

haalbaar is. Dit heeft te maken met obstakels in

2019 liggen de werkzaamheden stil.

de grond zoals kabels en leidingen. Deze zijn er

De woningen en bedrijven zijn dan voor alle

slechter aan toe dan gedacht. Om onveilige

verkeer bereikbaar.

situaties te voorkomen kost het meer tijd om de
kabels en leidingen weg te halen. Hierdoor duren

Meer informatie

de werkzaamheden langer dan gepland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Aangepaste planning

J.P. den Uijl bereikbaar op nummer 030-

In totaal is er ongeveer 4 weken vertraging. Dit is

2867223 van Opgave Leidsche Rijn, Team

de nieuwe planning:

Realisatie, of op www.utrecht.nl/schoolstraat.

met projectleider J. Gkenidis of toezichthouder

1.
2.
3.

Nieuwe Vaart - H. Dunantlaan:
1e week november 2018 klaar.

In de groenstrook tussen de Rubenslaan en de

H. Dunantlaan - Rubenslaan:

Smalle Themaat staat de bouwkeet van de

week van 21 december 2018 klaar.

aannemer, hier kunt u tijdens het

Rubenslaan - aansluiting Thematerweg:

inloopspreekuur op dinsdag tussen 10.00 en

werkzaamheden starten in week 3 2019, 14

11.00 uur terecht met uw vragen.

januari, werk gereed in week 10, 4 maart
2019.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De
Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via telefoon
030 - 286 00 00.
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