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Asfalteren Wilhelminalaan 21 november
Op 21 november asfalteren we de rijbaan van de Wilhelminalaan. Auto’s leiden we dan om via een
andere route. Fietsverkeer kan over de Wilhelminalaan blijven fietsen.

Korte terugblik

Een verkeersveilige woonomgeving?

We richten de Wilhelminalaan opnieuw in om de

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds

weg verkeersveiliger te maken. De

drukker op straat. Dit vraagt bewust

werkzaamheden lopen volgens planning.

verkeersveilig gedrag van automobilisten,

Inmiddels zijn de aansluiting Europaweg en

fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om

Spoorzijde gereed. Nu richten we het

rekening te houden met elkaar. Door met

middendeel van de Wilhelminalaan in.

aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden.
Waar dan kan en nodig, passen we drukke en/of

Planning werkzaamheden


onoverzichtelijke straten aan. Maar een

Donderdag 21 november krijgt de rijbaan

verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet

van de Wilhelminalaan een definitieve

alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

asfaltlaag tussen 7.00 en 19.00 uur.



Vrijdag 22 november brengen we de rode

Meer informatie

deklaag op het fietspad aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Begin december planten we de bomen

met J. Gkenidis (projectleider) of J.P. den Uijl

tussen het fietspad en de rijbaan.

(toezichthouder), via telefoonnummer
030-286 72 23 of ga naar

Omleiding voor motorverkeer

www.utrecht.nl/wilhelminalaan.

Tijdens het aanbrengen van de laatste asfaltlaag
op 21 november leiden we motorverkeer om via

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

de Stroomrugbaan / Huis te Vleutenbaan en

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-

Parkzichtlaan. Woningen langs en aan de

De Meern, Dorpsplein 1 in Vleuten, of via

Wilhelminalaan blijven bereikbaar via het

telefoonnummer 14 030.

fietspad. We geven de omleiding aan met borden
en leiden bestemmingsverkeer om met hulp van
verkeersregelaars.
Fietsroute tijdens de werkzaamheden
Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden over
de Wilhelminalaan blijven fietsen. Er is ook een
alternatieve fietsroute parallel aan de
Stroomrugbaan en Hanekampstraat. Deze route
is met borden aangegeven. Fietsers kunnen
hiervoor kiezen als ze dat prettiger vinden.

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