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Wijkbericht

oktober 2019

Nieuw asfalt voor Mauritiuslaan, Winthontlaan en
Zeehaenkade
De gemeente gaat de Mauritiuslaan, een deel van de Winthontlaan en een deel van de Zeehaenkade
opnieuw asfalteren. Dit doen we op zaterdag 9, zondag 10 november en vrijdag 15 november.
Tijdens de werkzaamheden leiden we het verkeer om met borden en zijn er
verkeersregelaars aanwezig.
Het asfalt is op verschillende plaatsen in slechte
staat. De gemeente heeft daarom besloten om

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

van dit wijkbericht ziet u precies waar we nieuw

worden tijdens de werkzaamheden afgesloten

de weg opnieuw te asfalteren. Op de achterkant

asfalt aanbrengen.

Wat is de planning?

Op zaterdag 9 en zondag 10 november werken

we tussen 7.00 en 22.00 uur op de Mauritiuslaan
en de Winthontlaan. ’s Nachts werken we niet,

maar de weg is dan wel afgesloten. We voeren de
werkzaamheden bewust in het weekend uit om

De Winthontlaan, Mautitiuslaan en Zeehaenkade

voor doorgaand verkeer. De bedrijven en

kantoren blijven tijdens de werkzaamheden
bereikbaar via omleidingsroutes. Er zijn
verkeersregelaars aanwezig.
Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u vooraf contact

opnemen met Jan Anderson, projectleider van de

de verkeersoverlast te beperken. Op vrijdag 15

gemeente Utrecht via 14 030.

de Zeehaenkade.

Heeft u vragen tijdens de werkzaamheden? Neem

De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij

89 15 60. Patrick is uitvoerder bij D. van der

november werken we van 7.00 tot 17.00 uur op

slecht weer kunnen de werkzaamheden niet

doorgaan. Dan voeren we werkzaamheden op de

Mauritiuslaan en de Winthontlaan uit op zaterdag

dan contact op met Patrick van Ommen via 06 34
Steen B.V., de aannemer die het asfalteerwerk
uitvoert.

16 en zondag 17 november.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

Wat merkt u hiervan?

Masoedilaan 188, of via telefoonnummer

De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast.
Daarom doen we de meeste werkzaamheden

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Zuidwest, Al-

14 030.

overdag. ’s Nachts werken we niet.
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