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Vervangen deel van het riool Hogelanden Westzijde en
herinrichten Wijnbesplanstoen
Op maandag 12 november start de gemeente met het vervangen van het riool aan de Hogelanden
Westzijde, tussen de Anton Geesinkstraat en de Pippelingstraat. Deze werkzaamheden duren tot eind
november 2018. Vooruitlopend op de aanleg van de fietsstraat en de herinrichting van de Vechtoever
wordt ook al het Wijnbesplantsoen aangepakt.

Wat gaan we doen?

In februari/maart 2019 zullen we starten met de

De Hogelanden WZ gaan we herinrichten tot een

fietsstraat en vergroening van de Vechtoever.

fietsstraat en met een zo breed mogelijke

Hierover zullen we u dan opnieuw informeren.

groenstrook langs de Vecht. Voordat we hiermee
starten wordt het riool tussen de Anton

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Geesinkstraat en Pippelingstraat vervangen. Het

Na de vernieuwing van het riool kan het tijdelijk

huidige riool is namelijk aan vervanging toe. Dat

stinken in uw woning. Deze stank verdwijnt meestal

blijkt uit een inspectie die wij deden. Daarom gaan

na enkele dagen. We doen er alles aan om de

we het vuilwaterriool vervangen. De werkzaamheden

overlast zo veel mogelijk te beperken.

starten ter hoogte van nr. 32 op de Hogelanden WZ
tot en met de kruising van de Pippelingstraat.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

De huisaansluitingen zijn reeds vernieuwd.

Tijdens de uitvoering is het gedeelte waar we aan het
werk zijn, tijdelijk afgesloten voor auto- en

Tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van

fietsverkeer. Dit geven we op tijd met borden aan.

de Hogelanden WZ zullen veel autoparkeerplaatsen
niet te gebruiken zijn. Om de parkeerdruk tijdens de

Wat betekent dit voor parkeren?

werkzaamheden te verminderen voeren we de

Parkeren voor uw woning is helaas niet altijd

herinrichting van het Wijnbesplantsoen nu ook al uit.

mogelijk. We vragen u om tijdelijk op een andere

Op het Wijnbesplantsoen worden namelijk extra

plek te parkeren. Houdt u er rekening mee dat er

parkeerplaatsen gerealiseerd.

minder parkeerplekken zijn en dat het drukker is in
de omliggende straten.

Wat is de planning?
De werkzaamheden voor het riool starten op

Wat betekent dit voor het huisvuil?

maandag 12 november 2018 en duren tot eind

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil en

november 2018. Als het slecht weer is, kan de

grof vuil op inzameldagen plaatsen op het deel van

planning uitlopen.

de straat waar de vuilniswagen wel kan komen.

De werkzaamheden op het Wijnbesplantsoen duren
naar schatting 5 weken.

Verspreidingsgebied: Anton Geesinkstraat, Okkernootstraat, Pippelingstraat, Abrikoosstraat, Druifstraat, Moerbeistraat, Ondiep,
Morelstraat, Wijnbesstraat, Tomaatstraat, Aardbeistraat, Framboosstraat, Laan van Chartroise, Kloosterlaan, Nieuw Lichtstraat,
Ananasstraat, Mandarijnstraat, Wijnbesplantsoen, Pompoenstraat, Hogelanden W.Z.

Waarom maken we foto’s?
Voordat we beginnen met de werkzaamheden, doen
we een fotovooropname. Een gespecialiseerd
bedrijf, Quattro maakt foto’s van de buitenkant van
de panden 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 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, het
Wijnbesplantsoen over bereikbaarheid? Dan kunt u
terecht bij de opzichter de heer L. van Lint of bij de
projectleider de heer J. Scheepmaker. U bereikt hen
op telefoonnummer 14 030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Noordwest, Amsterdamsestraatweg 283,
Utrecht of via noordwest@utrecht.nl
telefoonnummer 14 030.

