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Afronding werkzaamheden Prinses Irenelaan Pionstraat
Bewoners en de gemeente willen de verkeerssituatie van de Prinses Irenelaan en Pionstraat verbeteren. Ook

vervangen we de huidige waterdoorgang bij de Prinses Irenelaan door een brug in het Niftarlakepark. In oktober
zijn de werkzaamheden gestart aan de weg en in november voor de bouw van de brug. Met dit wijkbericht

informeren we u over de afronding van de werkzaamheden en nodigen we u graag uit voor de opening.
Aanleiding

Wanneer gaat de weg weer open?

verkeerssituatie van de Prinses Irenelaan en

afgerond kan hier de weg worden aangelegd. Wij

Bewoners en gemeente vinden dat de

Pionstraat beter kan. Bewoners en scholen

hebben bij de gemeente aangegeven dat het
veilig oversteken van de weg op een aantal
plaatsen lastig is. Soms wordt er erg hard

gereden. Er stond ook groot onderhoud gepland

en vanuit de herinrichting van het Niftarlakepark

Nu de bouwwerkzaamheden aan de brug zijn

verwachten dat de werkzaamheden in de week

van 24 t/m 28 februari worden afgerond. De weg
blijft dan nog wel afgesloten voor het autoverkeer

in het weekend van 29 februari en 1 maart.

Op maandag 2 maart wordt de tijdelijke brug

vervangt de gemeente de huidige waterdoorgang

voor fietsers en voetgangers verwijderd. Hierna

mooie aanleiding om deze werkzaamheden

opengesteld voor al het verkeer. Na 2 maart kunt

onder de Prinses Irenelaan door een brug. Een
gecombineerd op te pakken.

Wat is al gedaan?

wordt in de loop van de middag de weg weer

u weer gewoon over de weg rijden.
Openingsactiviteit op 5 maart

De werkzaamheden aan de Prinses Irenelaan en

Donderdagochtend 5 maart komt wethouder Lot

Niftarlakepark zijn bijna gereed.

Pionstraat officieel te openen. U bent hierbij van

Pionstraat en de bouw van de brug in het

Voor de jaarwisseling was de weg tussen de

Zwanenvechtlaan en de Adriaan van Bergenstraat

van Hooijdonk om de Prinses Irenelaan en
harte welkom.

gereed. Hier zijn de randen van de weg

Om 8.30 uur wandelen wij gezamenlijk langs de

laat afvloeien) op de parkeerplaatsen

project te bekijken. We vertrekken vanaf de hoek

aangepast en is er verharding (die ook het water
aangebracht.

Prinses Irenelaan om de resultaten van het
met de Zwanenvechtlaan.

Na de jaarwisseling is de weg tussen de

Komt u ook met ons een kop koffie of thee

Keizerlaan voortvarend opgepakt. Ook de bouw

nabij de kruising van de Prinses Irenelaan met de

Zwanenvechtlaan en de J.M. de Muinck

van de brug is zonder grote problemen verlopen.

drinken? U vindt ons tussen 8.15 en 9.30 uur
Huis te Zuylenlaan. Hier planten we ook

symbolisch een boom ter afronding van het
project.

Verspreidingsgebied:
Dit wijkbericht wordt verspreid in de brede omgeving van de Prinses Irenelaan en de Pionstraat

Utrecht.nl

Laatste werkzaamheden pas later

Een verkeersveilige woonomgeving?

worden nog enkele restpunten aangepakt.

drukker op straat. Dit vraagt bewust

Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Zo

Het voormalige fietspad langs de Pionstraat

krijgt nog een nieuwe laag verharding. Hierdoor
krijgt het pad een andere uitstraling.

Deze verharding kan pas worden aangebracht bij
een buitentemperatuur van 20 graden. De

aannemer wacht nog op een geschikt moment

om de werkzaamheden uit te voeren. Dit neemt
enkele dagen in beslag en veroorzaakt weinig

De stad Utrecht groeit en het wordt steeds
verkeersveilig gedrag van automobilisten,

fietsers en voetgangers. We vragen iedereen om
rekening te houden met elkaar. Door met

aandacht de weg op te gaan en rustig te rijden.
Waar dat kan en nodig is, passen we drukke

en/of onoverzichtelijke straten aan. Maar een

verkeersveilige woonomgeving krijgen we niet

alleen met borden, drempels of verkeerslichten.

verkeershinder.

Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk

Tot slot moet Eneco nog enkele werkzaamheden

staat wat wij doen en wat u kunt doen om de

dan op: www.utrecht.nl/verkeersveiligheid. Hier

verrichten aan de warmteleiding die vorig jaar

verkeersveiligheid te verbeteren.

bewoners in de directe omgeving hierover.

Meer informatie

verlegd is. Tegen die tijd informeert Eneco

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan

contact op met directievoerder Ed van de Cingel
via e-mail e.van.der.cingel@utrecht.nl

Op www.utrecht.nl/irene-pion vindt u algemene
informatie over dit project.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met

Richard van der Westen via telefoonnummer

14 030 of e-mail

richard.van.der.westen@utrecht.nl
Met algemene vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Noordwest,

Amsterdamsestraatweg 283, Utrecht.

