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In januari 2019 gaat de gemeente het rioolgemaal aan de 1e Korte Baanstraat renoveren.
Op donderdag 15 november 2018 organiseren we een inloopavond voor bewoners over de renovatie.
We vertellen u dan graag wat de renovatie inhoudt en wat de werkzaamheden voor u betekenen. Uiteraard kunt u
ook uw vragen stellen. U bent van harte welkom!

Een rioolgemaal verzamelt rioolwater en pompt

De afvoerleiding van deze tijdelijke installatie

dit richting de waterzuiveringsinstallatie. Het

loopt straks over het terrein van het

gemaal aan de 1e Korte Baanstraat doet dit voor

Spoorwegmuseum, in de Johan van

het oostelijk deel van de stad.

Oldenbarneveltlaan en de Maliesingel.

Inloopavond op 15 november 2018

Meer informatie

De inloopavond is op donderdag 15 november.

Tijdens de inloopavond kunt u uw vragen stellen.

U bent welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Wilt u graag voor die tijd meer informatie? Dan

De avond is in het rioolgemaal

kunt u contact opnemen met projectmanager

1e Korte Baanstraat 8.

Chris Jentink, via telefoon 14 030 of per e mail
via c.jentink@utrecht.nl.

De renovatie
De gemeente start op 7 januari 2019 met de

Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht

werkzaamheden aan het rioolgemaal. We maken

bij wijkbureau Oost, F.C. Donderstraat 1, via

de pompkelder schoon, vervangen de pompen

oost@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.

en de afvoerleiding ‘relinen’ we. Dat betekent dat
we een soort kous in de leiding aanbrengen om
deze te verstevigen.
Ook schilderen we het gebouw binnen en buiten,
en vervangen we het tegelwerk binnen en de
dakbedekking buiten.
Tijdelijke pompinstallatie
Voordat we beginnen met de werkzaamheden,
plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie. Deze
neemt het werk van het rioolgemaal over.

Verspreidingsgebied: 1e Kortebaanstraat, Maliebaan, Maliebaanstation, Maliesingel, Johan van
Oldenbarneveltlaan, Hugo de Grootstraat
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