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Deel Wilgenhoutvlinder afgesloten op 31 oktober
Op donderdag 31 oktober is van 10.00 tot 18.00 uur een deel van de WIlgenhoutvlinder afgesloten
voor verkeer. Het gaat om het deel tussen de Purpervlinderstraat en de Vlindersingel. De straat is
afgesloten omdat we testen hoeveel water de bestrating doorlaat. De straat is altijd toegankelijk
voor nood- en hulpdiensten.
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Wat gaan we doen?
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Wilgenhoutvlinder doen we proeven met
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Meer informatie

een vrachtauto met water in de straat aanwezig

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

en een soort zuig/veeg vrachtauto. Ook zullen

met Ronny Roomenburg van Stadsbedrijven, via
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bij te wonen.
Waarom doen we dit?
De gemeente Utrecht werkt mee aan een groot
landelijk onderzoek naar het functioneren van

Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn,
via telefoonnummer 14 030.

waterpasserende bestrating. In uw straat ligt
deze soort bestrating. Bij dit soort bestrating
zakt regenwater door de voegen weg in de
bodem. Door klimaatveranderingen en extremere
buien neemt de kans op wateroverlast op straat
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