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Woonarken Jule Stynestraat
Aan de Jule Stynestraat komen 8 nieuwe woonarken. Vanaf 4 maart zijn er daarom werkzaamheden in
de straat. In dit wijkbericht leest u over de achtergrond, inhoud en de planning van de
werkzaamheden.
Achtergrond

Overlast

In het bestemmingsplan Terwijde zijn aan de Jule

Het vervoeren en de tewaterlating van de

Stynestraat 10 plekken voor woonarken

woonarken duurt ongeveer 2 dagen en 1 nacht.

vastgelegd. In 2011 zijn 2 woonarken te water

U kunt geluidshinder ervaren van de

gelaten. De laatste 8 woonarken komen in april

vrachtwagen en de hijskraan. Rondom de

2019.

hijskraan is het niet mogelijk om uw auto te
parkeren.

Bergingen
De 8 woonarken krijgen een berging op de kade.

ABC Arkenbouw voert de werkzaamheden uit en

Vanaf 11 maart plaatsen we de bergingen, en

informeert de directe omwonenden een week van

leggen we een pad naar de woonarken. In de

te voren over de exacte planning.

week van 4 maart wordt een boom verplant om
plaats te maken voor een van de bergingen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Vervoer woonarken

met Johan Berghuis van Gebiedsopgave Leidsche

In de week van 8 april worden de woonarken

Rijn en Vleuten-De Meern, via telefoon 14 030 of

naar hun standplaats gebracht. Een vrachtwagen

e-mail j.berghuis@utrecht.nl

brengt ze vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en
bedrijventerrein Lage Weide naar Terwijde. Zie

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

de achterkant van dit wijkbericht voor de route.

rechtstreeks terecht bij het wijkbureau Leidsche

Het vervoeren is afhankelijk van de

Rijn, Dorpsstraat 1, Vleuten of via telefoon 14

weersomstandigheden. Bij slecht weer verschuift

030.

het vervoeren naar een andere datum.
Tewaterlating
De woonarken worden op één plek aan de Jules
Stynestraat in het water gezet. Een grote
hijskraan takelt de woonarken in het water. Van
daaruit varen de woonarken naar de juiste locatie
in het water. Zie de achterkant van dit
wijkbericht voor de locaties.

Verspreidingsgebied: Frederik Loewestraat 1 t/m 15; George Cohanhof 2-4; Irving Berlinhof 1 t/m 15;
Jule Stynestraat 2 t/m 18, 32 t/m 44, 60 t/m 66, 78 t/m 104; Lionel Barthof 1 t/m 15; Mitch Leighhof 1
t/m 15; Vincent Youmanshof 1 t/m 15.
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