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Wijkbericht

september 2019

Inspectie en relinen riooluitmonding Leidsche Rijn
Op maandag 16 september start de gemeente met de inspectie en het relinen van de
riooluitmonding Leidsche Rijn aan de Richard Wagnerlaan. De werkzaamheden duren ongeveer
3 weken.
Wat gaan we doen?

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

We gaan de riooluitmonding aan de Richard

Tijdens de werkzaamheden is de inrit naar de

Wagnerlaan inspecteren en relinen (verstevigen

Richard Wagnerlaan tussen 16 september en 20

binnenkant). Dit doen we ter voorbereiding op de

september afgesloten voor auto’s en fietsers. Voor

werkzaamheden aan het hoofdriool in de Joseph
Haydnlaan en de Lessinglaan.
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren,
brengen we een stalen bouwkuip aan in de
Leidsche Rijn tussen de Hommelbrug en de
Richard Wagnerlaan 140. Daarvoor richten we bij
de inrit van de Richard Wagnerlaan een werkterrein

voetgangers (met de fiets aan de hand) maken we
een tijdelijke doorgang. Voor het maken van de
tijdelijke doorgang moet groen worden gesnoeid.
Tussen 19.00 uur ’s avonds en 7.00 uur 's ochtends
en in het weekend is de inrit open voor
hulpdiensten bij calamiteiten.

in.

Wat betekent dit voor parkeren?

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan het riool

Parkeren voor uw woning is tussen 16 september en

worden aan de Richard Wagnerlaan tussen de

20 september helaas niet mogelijk tenzij u geen

Hommelbrug en huisnummer 140 door de gemeente

gebruik wil maken van uw auto. We vragen u om

3 bomen geknot.

tijdelijk op een andere plek te parkeren.

Hierover bent u reeds geïnformeerd.
Wat betekent dit voor het huisvuil?
Wat is de planning?
De werkzaamheden starten op maandag 16
september 2019 en duren ongeveer 3 weken. We
werken op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur ’s

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil en
grofvuil op inzameldagen plaatsen langs de Joseph
Haydnlaan tegenover het bloemenstalletje.

morgens en 19.00 uur ‘s avonds.

Wilt u meer informatie?

Als we klaar zijn met de inspectie en het relinen van

bereikbaarheid? Dan kunt u terecht bij opzichter

dit gedeelte starten we met de werkzaamheden aan
het hoofdriool. Hierover ontvangt u nog een
wijkbericht.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het werkterrein wordt afgezet met hekken. Achter
de hekken vinden de werkzaamheden plaats.
Het aanbrengen van de stalen bouwkuip gaat
gepaard met geluidsoverlast en lichte trillingen.

Verspreidingsgebied: Richard Wagnerlaan e.o.

Heeft u vragen over de riolering of over
Ruud Kop. U bereikt hem op telefoonnummer 14
030, of spreek hem even aan op straat.

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau West, Stadskantoor, 5e etage,
Stadsplateau 1, Utrecht, via west@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.
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