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Wijkbericht

Januari 2019

Start herinrichting Alexander de Grotelaan
Het heeft even geduurd, maar de werkzaamheden gaan nu echt van start. De bestrating wordt
vernieuwd, er worden nieuwe speelplaatsen aangelegd en er komt meer groen en meer bomen. Tot
slot wordt de Alexander de Grotelaan een straat met éénrichtingsverkeer.
Welke werkzaamheden vanaf januari?

Planning en fasering

oude gas- en elektriciteitsleidingen. Deze

werkzaamheden en fasering kunt u zien op de

De herinrichting start met het vervangen van
werkzaamheden starten half januari 2019 aan de

De planning (onder voorbehoud) van deze
achterkant van dit wijkbericht en op

kant van de Bontekoelaan en zijn in mei klaar.

www.utrecht.nl/alexanderdegrotelaan.

De werkzaamheden aan de weg,

De gestreepte lijnen op de kaart tonen de

begin maart 2019 van start aan de kant van de

(6 fases). De rode lijnen en tekst zijn de planning

vernieuwd. De werkzaamheden aan weg,

dat het werk een paar weken uit kan lopen.

parkeerplaatsen, stoepen en speelplaatsen gaan
Bontekoelaan. Ook worden er rioolaansluitingen
parkeerplaatsen, stoepen en speelplaatsen zijn

planning van de gas- en elektriciteitsleidingen

voor de straat (3 fases). Houdt er rekening mee

in juli klaar.

Herinrichting

De twee grote eikenbomen, die eerder in 2018

bekijken op het bouwbord, dat in de Alexander

speelplaatsen. De rest van de bomen en planten

www.utrecht.nl/alexanderdegrotelaan. Het

gepland stonden, komen in januari op de
komen in het najaar 2019.

Wat merkt u hier van?

U kunt het ontwerp voor de herinrichting

de Grotelaan staat. U kunt het ook bekijken op

ontwerp is tot stand gekomen met inspraak van
de wijk.

Gas en elektriciteit worden per woning een paar

Inloopspreekuur

vernieuwen. Stedin, het gas- en

kunt u op het inloopspreekuur langskomen. Dat

uur afgesloten om de leiding te kunnen

elektriciteitsbedrijf, laat u een paar dagen vooraf
in een brief weten wanneer dit precies is en

hoelang dit duurt.

Al het werk wordt in fases uitgevoerd, zodat de

Als u vragen heeft over de werkzaamheden dan

is op woensdag 23 januari, 16.30 – 18.30 uur in

het Bo-Ex kantoor, Alexander de Grotelaan 126.
Meer informatie

Bij vragen over de werkzaamheden kunt u ook

straat en de woningen altijd bereikbaar blijven.

altijd contact opnemen met de directievoerder

beschikbaar zijn, u kunt elders in de wijk

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Er zullen tijdelijk minder parkeerplaatsen

parkeren. We vragen uw begrip hiervoor. In

maart en april is de meeste overlast: dan wordt

er aan de straat én de leidingen tegelijk gewerkt.

Ad Wenning, via telefoon 14 030.

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuidwest,
Al-Masoedilaan 188, via telefoon 14 030 of
email zuidwest@utrecht.nl.
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