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16 maart 2020

Nieuw asfalt rijbaan ‘t Zand
Maandag 30 maart start de gemeente met het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt op de rijbaan
’t Zand. Ook vervangen we de lussen van de verkeerslichten op de kruising met de Vleutensebaan. De
werkzaamheden zijn naar verwachting donderdag 2 april klaar.

Wat gaan we doen?

Dit doen we overdag, het autoverkeer kan met

De rijbaan is op verschillende plaatsen in slechte

enige hinder doorrijden.

staat. De gemeente heeft daarom besloten om
de weg opnieuw te asfalteren. Afgelopen najaar

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

hebben we al enkele zeer slechte stukken

De woningen, scholen en bedrijven blijven

gerepareerd. Nu krijgt de rijbaan een nieuwe

bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Overdag

laag asfalt. Aansluitend herstellen we de lussen

is de weg open voor autoverkeer. Op maandag

van de verkeerslichten op de kruising van ’t Zand

30 maart en dinsdag 31 maart is de weg

en de Vleutensebaan.

afgesloten voor verkeer tussen 19.00 en 05.00
uur.

Wat is de planning?
De werkzaamheden vinden plaats in de avond en

Auto’s

nacht tussen 19.00 en 5.00 uur om hinder voor

Auto’s worden omgeleid via de Parkzichtlaan. De

het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

tijdelijke route geven we aan met
omleidingsborden.

Maandag 30 maart
We verwijderen de oude bovenlaag. We frezen

Fietsers en voetgangers

hiervoor in het asfalt. Dit veroorzaakt geluid. We

Fietsers en voetgangers kunnen langs de

frezen tot uiterlijk 23.00 uur om de

werkzaamheden fietsen of lopen.

geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.
Daarna maken we ’s nachts de weg schoon. De

Openbaar vervoer

schoonmaakwagens maken een piepend geluid

Kijk voor de omleidingsroutes van de bus op

wanneer zij achteruit rijden.

www.u-ov.info/reizen/omleidingen-enverstoringen.

Dinsdag 31 maart
We brengen geluidreducerend asfalt aan. Daarna

Wat betekent dit voor parkeren?

brengen we de markeringen op de weg aan.

Tijdens de werkzaamheden is parkeren op de
plek van de werkzaamheden helaas niet

Woensdag 1 april

mogelijk. We vragen u om tijdelijk op een andere

We herstellen de lussen van de verkeerslichten

plek te parkeren.

op de kruising van ’t Zand met de
Vleutensebaan.
Verspreidingsgebied:
’t Zand en omgeving – Parkzichtlaan
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Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de opzichter,
Henny Goris of de projectleider, Adrie Kok, via
telefoonnummer 14 030.
Met vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, via
leidscherijn@utrecht.nl of via telefoonnummer
14 030.

