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Aartsbisschop Romerostraat krijgt nieuw asfalt
Door de weersomstandigheden in november 2018 zijn de werkzaamheden aan de Aartsbisschop

Romerostraat uitgesteld. We starten daarom maandag 29 april met het vervangen van het asfalt en

verbreden van de fietsstroken op de Aartsbisschop Romerostraat. In dit wijkbericht leest u meer over
planning, bereikbaarheid, parkeren en huisvuil.
Wat gaan we doen?

Fietsers en voetgangers

gemeente gaat daarom de rijweg opnieuw asfalteren. Het

over het trottoir. Fietsers kunnen gebruik maken van de

De rijweg is op verschillende plaatsen in slechte staat. De
gaat om het deel tussen de R.A. Kartinistraat en de

Sartreweg. Ook verbreden we de fietsstroken. Op de

achterkant van dit wijkbericht ziet u in rood de locatie van

Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon
omleidingsroutes of over het trottoir met de fiets aan de
hand.

de werkzaamheden aangegeven.

Wat betekent dit voor parkeren?

Wat is de planning?

werkzaamheden helaas niet mogelijk. We vragen u om

Vanaf dinsdag 16 april tot vrijdag 26 april voeren we

voorbereidende werkzaamheden uit. Het verkeer kan er

dan gewoon door. De asfalteringswerkzaamheden starten

op maandag 29 april en zijn naar verwachting vrijdag

3 mei klaar. We frezen overdag en asfalteren ‘s nachts.
Tijdens de werkzaamheden kunt u geluidsoverlast
ervaren.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Auto

Autoverkeer moet tijdens de werkzaamheden een

tijdelijke omleiding volgen. Deze wordt aangegeven met
borden op straat.

Op de omleidingstekening (op de achterzijde van dit

wijkbericht) staat in geel aangegeven waar u de wijk in en
uit kunt rijden.

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden vervallen de bushaltes aan de

Tijdens de werkzaamheden is parkeren op de plek van de
tijdelijk op een andere plek in de wijk te parkeren.

Wat betekent dit voor het huisvuil?
Wij verzoeken u om uw GFT-kliko op maandag 29 april en
uw plastic/blik/pak-kliko op donderdag 2 mei aan te
bieden op een plek waar de vuilnisauto direct bij kan
komen. Houd er rekening mee dat de vuilnisauto niet
achteruit een straat in of uit mag rijden.
Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de toezichthouder, G. van den

Oudenalder, via telefoonnummer 06-20601351, of met

de projectvoorbereider R. Schutte: r.schutte@utrecht.nl.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau
Noord-Oost, F.C. Dondersstraat 1, e-mail:

noordoost@utrecht.nl of overdag via telefoonnummer
14 030.

Aartsbisschop Romerostraat, David Ben Goerionstraat en
Pedro Luis Brionstraat.

Er wordt een pendelbus ingezet die vanaf de Sartreweg

een rondje door de wijk rijdt (paarse route op de kaart).

Actuele informatie vindt u op www.u-ov.info (omleidingen

en verstoringen).
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