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Wijkberic t

januari 2019

Plaatsing tijdelijk sc oolgebouw Dave Brubeckstraat
In september 2018 eeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd over de tijdelijke
uisvesting aan de Dave Brubeckstraat. Tijdens de avond zijn de aanwezigen geïnformeerd over et
ontwerp. Ook konden aanwezigen un voorkeur voor de positie van et gebouw op de kavel
aangeven. Op basis iervan is gekozen om et gebouw te ontsluiten aan de Louis
Armstrongboulevard. Optie A op onderstaande afbeelding.
- Tijdens de periode van et plaatsen
starten de werkzaam eden rond 06:30 uur
en duren tot ongeveer 18:00 uur.
Na et plaatsen van de units wordt de
tijdelijke uisvesting afgebouwd:
- Deze werkzaam eden vinden
voornamelijk plaats in et gebouw en
veroorzaken geen tot weinig overlast.
- De werktijden zijn van 07:00 – 16:00 uur.
- Eind februari 2019 zijn de
werkzaam eden afgerond.
In dit wijkberic t informeren wij u over de

Meer informatie en contact

bouw van de tijdelijke uisvesting: wanneer

Aandac tspunten en/of vragen kunt u

starten de werkzaam eden, oelang duren

onder vermelding van ‘Tijdelijke uisvesting

deze en welke overlast kunt u verwac ten.

Waterwin’ aan ons doorgeven via
projectmfaleidsc erijn@utrec t.nl.

Start bouw
De aannemer start in de week van 15

Telefonisc kunt u contact opnemen met de

januari 2019 met et plaatsen van de

projectleider van de gemeente Utrec t via

prefab bouwdelen (units). Dit duurt

et verkorte telefoonnummer 14 030.

ongeveer ander alve week. Tijdens die
dagen zal de meeste overlast worden

Voor vragen over uw wijk kunt u terec t bij

ervaren:

wijkbureau Leidsc e Rijn via et verkorte

- Met vrac twagens wordt af en aan

nummer 14 030 of per e-mail

gereden, 1 wagen per alf uur.

leidsc erijn@utrec t.nl.

- Een mobiele telescoopkraan zet de units
op un plaats.
Verspreidingsgebied: Bing Crosbypad, C ris Barberpad, Count Basiestraat, Dave Brubeckstraat, Duke
Ellingtonstraat, Ella Fitzgeraldplein, Glenn Millerpad, Jazzsingel, Jo n Coltranestraat , Lester Youngpad,
Louis Armstronglaan, Miles Davisstraat, Sonny Rollingsstraat Oplage: 800 exemplatren

Utrec t.nl

