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Wijkbericht

juli 2019

Vervolgwerkzaamheden en wegafsluiting Laan van Chartroise
Eind mei informeerden we u over de werkzaamheden aan de Laan van Chartroise. Wij werken hier aan
het verbeteren van de verkeersveiligheid, de toegankelijkheid van de bushaltes en onderhoud aan het
asfalt. In dit wijkbericht leest u welke werkzaamheden wij de aankomende weken nog gaan doen en wat
dit voor u betekent.
Onderzoek

Voorlopig Ontwerp

Definitief Ontwerp

begeleid door verkeersregelaars.

de Laan van Chartroise tot aan de kruising met

•

komen er tijdelijke haltes op de hoek

een begin gemaakt met de aanpassingen van de

Royaards van den Hamkade - Ondiep.

bushaltes. Dit is conform de planning uit het

Wegafsluiting op 9, 10 en 11 juli

Tot en met 11 juli werkt de aannemer nog aan
de bushaltes en de inritten van zijwegen.
In de week van 8 juli wordt de Laan van

De bushaltes op de Laan van Chartroise

komen die dagen te vervallen. Ter vervanging

de betreffende middeneilanden aangepast en is

eerdere wijkbericht.

Uitvoering

wordt aangegeven met omleidingsborden en

In de eerste week van juni is vanaf het begin van
de Thorbeckelaan het asfalt afgefreesd. Ook zijn

Nu:

•

Er wordt die dagen gewerkt tussen 07.00 uur
en 19.00 uur. De machines voor het

asfalteren kunnen enig geluidsoverlast geven.

Gedurende de avonden en nachten wordt niet
gewerkt.

Chartroise drie dagen afgesloten voor al het

Meer informatie

het asfalteren van de rijweg en fietsstroken en

over dit project, inclusief kaarten van de

verkeer. Dinsdag en woensdag (9 en 10 juli) voor
donderdag 11 juli om de wegmarkeringen aan te

brengen. Dit laatste kan alleen bij droog wegdek,

dus als het regent zal de markering op een ander

moment worden aangebracht.

Wat merkt u van de werkzaamheden?
•

Er komen borden met parkeerverboden.
Daarop staat dat u dinsdag, woensdag,
donderdag (9, 10 en 11 juli) niet kan

concrete aanpassingen.

Hebt u nog vragen over de uitvoering?

Neem dan contact op met de opzichter die de

werkzaamheden begeleidt, de heer Ünal Colak.
Hij is bereikbaar via e-mail: u.colak@utrecht.nl
of telefoon: 14 030.

Met algemene vragen over dit project kunt u

parkeren. Het werk begint vroeg, dus parkeer

terecht bij de projectmanager Judith Zuidgeest,

Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid

telefoon: 14 030.

uw auto maandagavond al ergens anders.
•

Op www.utrecht.nl/lvc vindt u alle informatie

via de Royaards van den Hamkade. Voor

via e-mail: verkeer.en.vervoer@utrecht.nl of

fietsverkeer brengen wij een omleiding aan

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij

gebruik maken van de brede stoepen. Dit

Amsterdamsestraatweg 283 of telefoon 14 030.

langs de werkzaamheden, waarbij fietsers
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