Wijkbericht

september 2018

Start werkzaamheden riolering voor ‘Waterproof
Lombok’
Vanaf maandag 24 september start de gemeente met het aanleggen van een hemelwaterriool in een
deel van de J.P. Coenstraat, Leidsekade en de Laurens Reaalstraat. De werkzaamheden duren tot
ongeveer eind februari 2019. In dit wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.
Waterproof Lombok

Hierna doen we het stuk van de Leidsekade tussen

Het project ‘Waterproof Lombok’ houdt in dat de

de J.P. Coenstraat en de Laurens Reaalstraat (fase E).

gemeente op plekken waar souterrainwoningen zijn,

Tot slot werken we in Laurens Reaalstraat tot aan de

een hemelwaterriool gaat aanleggen. Dit nieuwe riool

kruising met Daendelsstraat (fase F).

komt naast de bestaande riolering te liggen. Zo kan
bij hevige regenbuien overtollig regenwater

Als het slecht weer is, kan de planning uitlopen. De

makkelijker worden afgevoerd.

werktijden zijn van 7.00 uur ’s morgens tot 17:00
uur ’s middags.

Wat gaan we doen?
De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van de

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

bestrating van een deel van de J.P. Coenstraat,

Tijdens de uitvoering is het gedeelte waar we aan het

Leidsekade en Laurens Reaalstraat. Daarna graven

werk zijn, tijdelijk afgesloten voor auto- en

we ongeveer 4 meter in de bodem. Vervolgens

fietsverkeer. Dit geven we op tijd met gele borden

plaatsen we de nieuwe riolering en sluiten we alle

aan. Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden

hemelwateraansluitingen die aan de voorkant van de

over de stoep.

woningen zitten, aan. Tot slot maken we de
bestrating weer netjes. We voeren de

Wat betekent dit voor parkeren?

werkzaamheden gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat

Parkeren voor uw woning is helaas niet altijd

niet alles in één keer open gaat, maar dat we steeds

mogelijk. We vragen u om tijdelijk op een andere

ongeveer 80 meter in vier weken tijd aanpakken. Op

plek in het rayon te parkeren. Houdt u er rekening

de achterkant van dit wijkbericht staat een kaartje

mee dat er minder parkeerplekken zijn en dat het

met de fasering.

drukker is in de omliggende straten.

Wat is de planning?

Wat betekent dit voor het inzamelen van huisvuil?

De werkzaamheden starten op maandag 24

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil en

september en duren in totaal tot ongeveer eind

grofvuil op de normale inzameldagen aanbieden op

februari 2019. We voeren de werkzaamheden in 6

het deel van de straat dat niet openligt en waar de

fases uit. Iedere fase duurt ongeveer 4 weken.

vuilniswagen wél kan komen.

Maandag 24 september beginnen we op de kruising
J.P. Coenstraat – Leidsekade (fase A, zie kaartje).
Daarna werken we vanaf Leidsekade richting de
kruising J.P. Coenstraat – Ternatestraat en de Van
Imhoffstraat (fase B t/m D).

z.o.z.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over het project ‘Waterproof

Heeft u vragen over de werkzaamheden of over

Lombok’, vindt u op www.utrecht.nl/waterproof.

bereikbaarheid? Dan kunt u terecht bij de opzichter

Daar kunt u zich ook aanmelden voor de digitale

Arthur Kuijper. U bereikt hem op werkdagen op

nieuwsbrief.

telefoonnummer 14 030. U kunt hem uiteraard ook
vragen stellen als u hem tegenkomt op straat.

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau West, Stadsplateau 1, via west@utrecht.nl
of via telefoonnummer 14 030

