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Asfalteren uitgesteld, weg gaat gewoon open
Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de afronding van de werkzaamheden om de Prinses Irenelaan
en Pionstraat verkeersveiliger te maken. Inmiddels is duidelijk dat het asfalteren wordt uitgesteld vanwege het

koude weer. De weg is na 2 maart wel gewoon open. Ook de gezamenlijke wandeling en het koffiemoment gaan
op 5 maart gewoon door.

Uitstel asfalteren

Wandeling en koffiemoment op 5 maart

In oktober zijn de werkzaamheden gestart aan

Donderdagochtend 5 maart willen wij u graag de

brug. De verwachting was dat de

doorpraten. Ook wethouder Lot van Hooijdonk is

de weg en in november voor de bouw van de

resultaten van het project laten zien en met u

werkzaamheden eind februari konden worden

hierbij aanwezig. U bent van harte welkom.

en is het kouder geworden. Hierdoor is het niet

Om 8.30 uur wandelen wij gezamenlijk langs de

brengen. Deze werkzaamheden zijn daarom

met de Zwanenvechtlaan.

afgerond. Vorige week is het weer omgeslagen
mogelijk om de laatste laag asfalt goed aan te
uitgesteld.

Wij hopen dat eind maart het weer en de
temperatuur beter is. De laatste

asfalteringswerkzaamheden worden dan
aangekondigd met borden.

Prinses Irenelaan. We vertrekken vanaf de hoek

U bent ook van harte welkom om met ons een

kop koffie of thee te komen drinken. U vindt ons

tussen 8.15 en 9.30 uur nabij de kruising van de

Prinses Irenelaan met de Huis te Zuylenlaan. Hier
planten we ook symbolisch een boom.

Na 2 maart is de weg weer open

Meer informatie

voor fietsers en voetgangers verwijderd, zoals

contact op met directievoerder Ed van de Cingel

Op maandag 2 maart wordt de tijdelijke brug

gepland. Hierna wordt in de loop van de middag
de weg weer opengesteld voor al het verkeer.

De laatste asfaltlaag ligt er dan nog dus niet. We
brengen tijdelijke belijning op de weg aan.

Daardoor is het veilig om hier te fietsen of met
de auto te rijden. Na 2 maart kunt u dus weer

gewoon over de weg rijden.

Heeft u vragen over de uitvoering? Neem dan

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.
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