Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Telefoon 14030
www.utrecht.nl

Wijkbericht

juni 2019

Rijnlaan krijgt nieuw asfalt
Vanaf maandag 15 juli gaat de gemeente een deel van de Rijnlaan opnieuw asfalteren. De

werkzaamheden zijn donderdag 18 juli klaar. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer
omgeleid.

Wat gaan we doen?

De rijweg is op verschillende plaatsen in slechte

Maandag 15 juli 7.00 t/m woensdagochtend 17 juli

rijweg opnieuw te asfalteren. Het gaat om het deel

rotonde bij de Waalstraat.

staat. De gemeente heeft daarom besloten om de
tussen de Socrateslaan en de rotonde bij de

Waalstraat. We brengen hier geluid reducerend
asfalt aan.

Wat is de planning?

De werkzaamheden starten op maandag 15 juli om
7.00 uur en zijn naar verwachting klaar op

donderdag 18 juli. We werken overdag, ‘s avonds en

’s nachts. Zo kunnen we de werkzaamheden snel
uitvoeren.

De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij slecht
weer kunnen de werkzaamheden niet doorgaan.
Dan plannen we een nieuwe datum. Uiteraard
informeren we u hierover.

Wat merkt u hiervan?

Rijnlaan afgesloten vanaf de Socrateslaan tot de

Woensdagochtend 17 juli t/m donderdag 18 juli
12.00 uur

Rijnlaan vanaf de Amstelstraat tot en met de
rotonde bij de Waalstraat.

Auto

Auto’s worden omgeleid. Op

www.utrecht.nl/rijnlaan staat hoe u uw straat kunt

bereiken.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen langs de

werkzaamheden fietsen of lopen. Bij de kruising

Roerstraat/Zuiderzeestraat staan verkeersregelaars
om fietsers en voetgangers te helpen veilig over te
steken.

De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast.

Openbaar vervoer

overlast, dit doen we overdag. Maar we werken ook

vervallen. Kijk op www.u-ov.info voor de tijdelijke

Het wegfrezen van het oude asfalt geeft de meeste

’s avonds en ’s nachts. Dan brengen we nieuw asfalt
aan . Het werkverkeer moet daarvoor achteruit

Bus 1 wordt omgeleid en de haltes op de Rijnlaan
route.

rijden en geven daarbij waarschuwingsgeluiden.

Wat betekent dit voor parkeren?

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Rijnlaan, tussen de Socrateslaan en de rotonde

De woningen en winkels blijven te voet bereikbaar
tijdens de werkzaamheden. Wel wordt de Rijnlaan
tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit
doen we in twee fases.

Tijdens de werkzaamheden is parkeren op de
Waalstraat, niet mogelijk. We verzoeken u

vriendelijk uw auto elders te parkeren. We plaatsen

vooraankondigingsborden in de straat. Geparkeerde
auto’s worden weggesleept.
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Wat betekent dit voor het huisvuil?

Wilt u meer informatie?

geleegd voordat de werkzaamheden starten. Zo

u terecht op www.utrecht.nl/rijnlaan of contact

gewoon kwijt.

Addink, omgevingsmanager via telefoonnummer 14

De ondergrondse containers op de Rijnlaan worden
kunt u uw restafval tijdens de werkzaamheden

Op donderdag kunt u uw kliko voor GFT op de
gebruikelijke plek kwijt. Deze legen we als de

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt
opnemen met Jan Anderson, projectleider of Willem

030.

werkzaamheden zijn afgerond.

Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij

Noodnummer

mail zuidwest@utrecht.nl, of via telefoonnummer 14

Heeft u tijdens deze werkzaamheden dringende

vragen? Dan kunt u overdag bellen met de opzichter
via 14 030. ’s Avonds en ‘s nachts is de opzichter te
bereiken via een speciaal noodnummer: 06-

49464655

Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, via e-

030.

