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Deel ringweg Lunetten krijgt nieuw asfalt
Vanaf maandag 16 september gaat de gemeente een deel van de ringweg Lunetten opnieuw
asfalteren. Het gaat om de Furkabaan en de Simplonbaan. De werkzaamheden duren twee weken en
worden op verschillende dagen en tijden uitgevoerd.
In 2018 kregen de Stelviobaan, Brennerbaan en

waarschuwingsgeluiden.

het Furkaplateau al nieuw asfalt. Nu zijn de
Furkabaan en Simplonbaan aan de beurt. De

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

rijweg is op verschillende plaatsen in slechte

De woningen blijven bereikbaar tijdens de

staat. De gemeente gaat daarom de rijweg

werkzaamheden. Soms moet u omrijden. Volg

opnieuw asfalteren.

dan de omleidingsborden.

Wat is de planning?

Openbaar vervoer

De werkzaamheden starten op maandag 16

Bus 8 wordt omgeleid en de haltes op de

september om 7.00 uur. We werken in 6 korte

Furkabaan en Simplonbaan vervallen. Kijk op

fasen. Zo zorgen we ervoor dat alle woningen

www.u-ov.info voor de tijdelijke route.

bereikbaar blijven en verkeer zo min mogelijk
hoeft om te rijden.

Wat betekent dit voor parkeren?
Tijdens de werkzaamheden is parkeren op de

Op de achterkant van dit wijkbericht vindt u een

parkeerplekken direct aan de hoofdrijbaan van

overzicht van de verschillende fasen en de

de Furkabaan en Simplonbaan niet mogelijk. We

werkzaamheden per fase. Op

verzoeken u vriendelijk uw auto elders te

www.utrecht.nl/ringweglunetten staat per fase

parkeren. We plaatsen twee weken voordat de

hoe u uw straat kunt bereiken.

werkzaamheden starten borden. Geparkeerde
auto’s worden weggesleept.

De geplande werkzaamheden zijn
weersafhankelijk. Bij slecht weer kunnen de

Wat betekent dit voor het afval?

werkzaamheden niet doorgaan. Dan plannen we

U kunt uw afval tijdens de werkzaamheden

een nieuwe datum. Uiteraard informeren we u

gewoon kwijt. We doen ons best om het afval op

hierover.

de gebruikelijke dagen op te halen.

Wat merkt u hiervan?

Noodnummer

De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast.

Heeft u tijdens deze werkzaamheden dringende

Het wegfrezen van het oude asfalt geeft de

vragen? Dan kunt u overdag bellen met de

meeste overlast, dit doen we overdag. Maar we

opzichter via 14 030. ’s Avonds en ‘s nachts is

werken in sommige fasen ook ’s avonds en ’s

de opzichter te bereiken via een speciaal

nachts. Dan brengen we nieuw asfalt aan. Het

noodnummer: 06-49464655. (Dit nummer is

werkverkeer moet daarvoor achteruit rijden.

alleen bereikbaar als er ’s nachts wordt gewerkt.)

Vanwege de veiligheid geeft het werkverkeer
Verspreidingsgebied:
Lunetten

Utrecht.nl

Inloopavond op 3 september

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Wilt u meer weten? Of heeft u na het lezen van

met Jan Anderson (projectleider) of Willem

dit wijkbericht nog vragen? Dan bent u van harte

Addink (omgevingsmanager) via telefoon

welkom tijdens de inloopavond op dinsdag 3

nummer 14 030.

september van 19.30 tot 21.00 uur in De

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Musketon, zaal: Karabijn (A12) (Hondsrug 19).

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuid, 't
Goylaan 75, of via telefoonnummer 14 030.

Meer informatie
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Wanneer zijn we aan het werk?

Wat gaan we doen?

Maandag 16 sept 7.00 uur tot

Overdag: asfalt wegfrezen en nieuw asfalt aanbrengen

woensdag 18 sept 7.00 uur

Avond/nacht: geen werkzaamheden

Woensdag 18 sept 7.00 uur tot

Overdag: asfalt wegfrezen en nieuw asfalt aanbrengen

vrijdag 20 sept 7.00 uur

Avond/nacht: geen werkzaamheden

Maandag 23 sept 7.00 uur tot

Overdag: asfalt wegfrezen, ondergrond verbeteren en nieuw

donderdag 26 sept 7.00 uur

asfalt aanbrengen
Avond/nacht: geen werkzaamheden

Fase 4
Fase 5A*
Fase 5B*
Fase 6

Donderdag 26 sept 7.00 uur tot

Overdag: asfalt wegfrezen

vrijdag 27 sept 7.00 uur

Avond/nacht: nieuw asfalt aanbrengen

Vrijdag 27 sept 7.00 uur tot

Overdag: asfalt wegfrezen

zaterdag 28 sept 7.00 uur

Avond/nacht: nieuw asfalt aanbrengen

Vrijdag 27 sept 7.00 uur tot

Overdag: asfalt wegfrezen

zaterdag 28 sept 7.00 uur

Avond/nacht: nieuw asfalt aanbrengen

Zaterdag 28 sept 7.00 uur tot

Overdag: asfalt wegfrezen

zondag 29 sept 7.00 uur
Avond/nacht: nieuw asfalt aanbrengen
*Deze fasen vinden op dezelfde dag plaats. Let op de omleidingsborden. Daarop staat wanneer het
gedeelte van fase 5A is afgesloten en wanneer van fase 5B.

