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Update: vervangen verkeerslichten Europaplein
In oktober is het wijkbericht verspreid over het vervangen van de verkeerslichten op het Europaplein.

In dit wijkbericht sturen we u een update van de planning en de werkzaamheden. De werkzaamheden
zijn naar verwachting vrijdag 22 november klaar.
Nieuwe planning

In het vorige wijkbericht hebben we vermeld dat we
’s avonds aan het werk zijn. Vanaf heden gaan we

ook ’s nachts aan het werk, om de overlast voor het
verkeer te beperken.

Van 4 tot en met 7 november
•

19.00 – 23.00 uur

We vervangen de elektronica in het asfalt. Hiervoor
zagen we in het asfalt. In de binnenring van het
plein doen we dit van 4 tot en met 7 november
tussen 19.00 en 23.00 uur.
•

23.00 – 04.00 uur

We plaatsen de nieuwe verkeerslichten boven de

weg.

13 november

01.00 – 05.00 uur

We plaatsen onder andere nieuwe verkeerslichten in
de buurt van de trambaan.

Van 18 tot en met 22 november
19.00 – 07.00 uur

In deze week testen we de nieuwe verkeerslichten.
We verwachten een dag later klaar te zijn met de

werkzaamheden dan eerder vermeld, namelijk

vrijdag 22 november. Als het slecht weer is, kan de
planning uitlopen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het zagen in het asfalt veroorzaakt een hoge,

ondervinden. We vragen hiervoor uw begrip. De

precieze tijdstippen en de duur van het zagen zijn

afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden.
Tijdens het plaatsen van de nieuwe verkeerslichten
en tijdens het testen kunt u auto’s heen en weer
horen rijden.

We meten tijdens alle werkzaamheden, zowel ’s

avonds als ’s nachts, het geluidsniveau in de wijk
om ervoor te zorgen dat we binnen de geldende
geluidsnormen blijven.

Mocht u toch teveel last hebben van het geluid, dan
kunt u dat melden bij projectleider Chris Jentink via
030 286 4713.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Tijdens de werkzaamheden staan de verkeerslichten
aan, of knipperen ze. Het verkeer kan tijdens het

werk altijd gebruik maken van het verkeersplein. Er
zijn geen omleidingsroutes.
Wilt u meer informatie?

Kijk dan op www.utrecht.nl/europaplein.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt
u ook contact opnemen met opzichters M. Bokzini

en H. Rooimans of projectleider Chris Jentink via
telefoonnummer 14 030.

Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Zuidwest, Stadsplateau 1, via

zuidwest@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.

scherpe toon waarvan u mogelijk hinder van kunt
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