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Nieuw riool voor de Bellamystraat, deel van de
Weerdsingel-Oostzijde en deel van de Valkstraat
De gemeente gaat in het voorjaar van 2020 het riool in de Bellamystraat, een deel van de
Weerdsingel-Oostzijde en een deel van de Valkstraat relinen. Ook leggen we in de Bellamystraat en
de Weerdsingel-Oostzijde een nieuw regenwaterriool aan. De werkzaamheden lopen vooruit op het
ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Weerdsingel-Oostzijde.
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Hemelwaterriool
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Voordat we beginnen, sturen we een wijkbericht
met meer informatie.
Nieuwe inrichting Weerdsingel-Oostzijde
De Weerdsingel-Oostzijde wordt opnieuw
ingericht. Dit jaar maken we daarvoor een
ontwerp samen met de buurt. Uitvoering staat
voor 2021 gepland. We kunnen deze
werkzaamheden niet combineren met de
werkzaamheden aan het riool. Na de aanleg van
het hemelwaterriool moet de straat nazakken, dit
heeft tijd nodig. Dit doen we om latere
verzakking van de nieuw ingerichte straat te
voorkomen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Chris Jentink van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030 of e mail
sbsisecretariaat@utrecht.nl
Informatie over de nieuwe inrichting vindt u op
www.utrecht.nl/weerdsingel-oostzijde
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C.
Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

