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Wijkbericht

september 2018

Planning werkzaamheden Schermerhornstraat e.o.
In juni 2018 hebben we u al geïnformeerd over de wijzigingen in de planning voor de
werkzaamheden aan het openbare gebied rondom de Schermerhornstraat en Idenburgstraat. Wij
willen u nu informeren met dit wijkbericht over de komende werkzaamheden.
Fase 1: Aanleg nieuwe straat tussen Oudlaan en

Het afzuigen van grond rondom de bestaande

Idenburgstraat

bomen zal het meeste lawaai maken. Draaiende

De aannemer Scherrenberg start eind oktober

machines (voornamelijk graafmachines en

a.s.(week 43 of 44) met de aanleg van de nieuwe

vrachtwagens) zullen ook geluid produceren.

straat tussen de Oudlaan en de Idenburgstraat.

Voor vragen en/of klachten kunt u ter plaatse

Hiervoor zal eerst grond worden afgevoerd via

terecht bij de uitvoerder van Scherrenberg. U

de Oudlaan – Willem Dreeslaan - Talmalaan.

kunt ookmet ze bellen (030-2887765) en
vragen naar Nico Veenendaal.

Fase 2 en 3: Sanering ten behoeve van het park
Tegelijkertijd start de aannemer met het

Aanleg park en bomen

afgraven en schoonmaken van de grond ten

In het nieuwe plantseizoen (vanaf ongeveer

behoeve van het park.

maart 2019) zullen we het park al zover mogelijk

Als de nieuwe weg (fase 1) klaar is, wordt het

inrichten zodat het in het voorjaar 2019 gebruikt

zuidelijke stukje van de Idenburgstraat

kan worden.

afgesloten. De aan– en afvoer van grond gaat via

De drie bomen tussen de Idenburgstraat en de

de Schermerhornstraat – Oudlaan – Willem

Oudlaan (vóór het nieuwe appartementen-

Dreeslaan. Volgens de planning zullen al deze

gebouw) zullen vanwege de werkzaamheden

werkzaamheden vóór het einde van dit jaar zijn

gekapt moeten worden. Ter vervanging komen

afgerond. Zie het kaartje op de achterzijde voor

hier drie grote eiken vanuit het zogenaamde

de locaties.

Eikenlaantje De Tol in Vleuten.

Bereikbaarheid

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden is het nodig om tot

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

aan de voordeuren van Schermerhornstraat 2

met G. van Mossevelde van het

t/m 32 te graven. De aannemer zal hierover

Projectmanagementbureau, via telefoon 14030

apart contact opnemen met de betreffende

of e-mail talma2efase@utrecht.nl

bewoners. De andere woningen blijven
bereikbaar.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij het wijkbureau Noordoost, F.C. Donderstraat

Werktijden en geluid

1, of via telefoon 14030

De werktijden van de aannemer zijn in principe
van 7:00 uur tot 16:00 uur.

Verspreidingsgebied:
gebied gelegen tussen: Willem Dreeslaan - Talmalaan - Draaiweg - Vecht

Utrecht.nl

Publicatie parkeerverbod Idenburgstraat
Voor de nieuwe straat tussen de Oudlaan en de Idenburgstraat en het resterende stukje Idenburgstraat
wordt een parkeerverbod ingesteld. Dit is noodzakelijk omdat te weg te smal is om buiten de
parkeervakken te parkeren. Dit zou onder andere problemen veroorzaken bij de nood- en
hulpdiensten. Dit parkeerverbod wordt ingesteld door het nemen van een verkeersbesluit. Dit
verkeersbesluit is woensdag 5 september 2018 in de Staatscourant gepubliceerd en ligt 6 weken ter
visie. De publicaties van verkeersbesluiten in de Staatscourant zijn in te zien op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

