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Werkzaamheden herinrichting Wilhelminalaan
De gemeente werkt aan de herinrichting van de Wilhelminalaan. Met dit wijkbericht willen we u
informeren over deze werkzaamheden: wat we gaan doen, wanneer en waarom we dit gaan doen en
wat u ervan merkt.

Herinrichting Wilhelminalaan

Welke verkeersmaatregel nemen we?

De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeers-

We sluiten de Wilhelminalaan niet af. Het werk

veiliger maken. Het autoverkeer rijdt hier te hard

wordt gefaseerd uitgevoerd. Per fase komt een

en de weg is niet veilig genoeg voor fietsers en

zogeheten om-en-om-regeling voor

voetgangers.

gemotoriseerd verkeer en fietsers. Dit betekent

Bij de herinrichting van de weg krijgt de

dat het verkeer uit beide richtingen het wegdeel

Wilhelminalaan aan beide zijden een voetpad en

waar in die fase aan wordt gewerkt om de beurt

er worden bomen geplant.

kan passeren. Met deze maatregel willen we het

De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km

verkeer zo goed mogelijk laten doorstromen en

per uur en het vrijliggende fietspad blijft. De

het oponthoud voor u zoveel mogelijk beperken.

fietsoversteek bij het spoorviaduct wordt veiliger
gemaakt.

Waar zijn we wanneer bezig?

Wat gaan we doen?

Riolering vervangen, grond onder parkeerplaats

We starten met de voorbereidende

vervangen en tijdelijk verbreden van de weg.

Fase 1. 22 juli – 2 augustus

werkzaamheden op maandag 22 juli. Dit duurt

Fase 2. 26 augustus – 13 september

tot 2 augustus.

Aansluiting Wilhelminalaan – Europaweg.

Wat gaan we doen:

Fase 3. 16 september – 4 oktober

• Op het deel tussen de huisnummers 12 en 13

Aansluiting Stationsstraat – Wilhelminalaan

wordt de riolering aangepast.

inclusief fietsoversteek.

• Uit onderzoek is gebleken dat de grond bij de

Fase 4. 7 oktober – 25 oktober

parkeerplaats verontreinigd is. Vanaf 29 juli

Inrichting wegdeel midden zuidzijde (oneven

wordt daar de verontreinigde grond vervangen.

huisnummers).

• We brengen extra asfalt aan, direct naast het

Fase 5. 28 oktober – 15 november

huidige asfalt om het verkeer om het werkvak

Inrichting wegdeel midden noordzijde (even

heen te leiden.

huisnummers).

Na de bouwvakvakantie, op maandag 26

Fase 6. 18 november – 22 november

augustus, starten we met de herinrichting. De

Asfaltdeklaag aanbrengen en het extra asfalt

werkzaamheden duren tot eind november 2019.

weer verwijderen.
Op de achterzijde ziet u fases 2 t/m 5 in beeld.
De werkzaamheden zijn op werkdagen tussen
7.00 en 19.00 uur.

Verspreidingsgebied:
gedeelte Vleuten, gedeelte Vleuterweide, Le Parc, Hoekelumseboslaan, Europaweg,
Burg. Middelweerdplaats, gedeelte Esdoornlaan

Utrecht.nl

Bereikbaarheid woningen en bedrijven
Woningen en bedrijven aan de Wilhelminalaan
blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
Op het gedeelte van de weg waar de
werkzaamheden plaatsvinden wordt het verkeer
door middel van verkeerslichten om-en-om over
één rijstrook geleid.
Daar waar gewerkt wordt, is het niet mogelijk
met de auto bij de woning of bedrijf te komen.
Dit kondigen wij dan tijdig met borden aan. Dat
geldt ook voor bezoekers en klanten. Wij vragen
u om uw auto dan tijdelijk elders te parkeren en
klanten/bezoekers zo mogelijk hierover te
informeren.
Het kan zijn dat in de omliggende straten dan
tijdelijk extra wordt geparkeerd. Dit kan overlast
geven. De gemeente zorgt ervoor dat
hulpdiensten altijd ter plaatse kunnen komen.
Aanbieden van het huisvuil blijft ongewijzigd.
Indien dit door werkzaamheden niet op de
normale plek kan wordt u hiervan tijdig op de
hoogte gesteld.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden of
als u klachten heeft, kunt u contact opnemen
met projectleider J. Gkenidis of toezichthouder
J.P. den Uijl via telefoonnummer 030 - 2867223.
In de buurt komt een directiekeet te staan waar
we informatie verstrekken over de
werkzaamheden. Hier kunt u dagelijks tijdens
het inloopspreekuur tussen 10.00 en 11.00
uur terecht met uw vragen.
Kijk voor meer informatie over deze herinrichting
op www.utrecht.nl/Wilhelminalaan.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij Wijkservicecentrum Vleuten – De Meern,
Dorpsplein 1, Vleuten, via e-mail
vleutendemeern@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.

Wilhelminalaan: enkele fases van de
werkzaamheden (zie voorzijde) in kaart gebracht

