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Start werkzaamheden riool Adriaan van
Bergenstraat
Op dinsdag 28 april starten we met werkzaamheden aan het riool in de Adriaan van Bergenstraat. Deze
werkzaamheden duren een week.
Wat gaan we doen?
Het riool in de Adriaan van Bergenstraat is toe aan
onderhoud. Daarom gaan we het riool relinen. We
brengen dan een ‘kous’ aan in het riool waardoor deze
weer stevig is.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Aannemer GMB voert de werkzaamheden uit. Als we
ter hoogte van uw woning aan het werk gaan, krijgt u
nog bericht van de aannemer. Hij zal u vragen om een
dag zo min mogelijk lozingen te doen in het riool. Dit
betekent dat u uw gootsteen, vaatwasser, wasmachine
en douche zo min mogelijk mag gebruiken. Ook
vragen we u zo min mogelijk het toilet door te trekken.
We begrijpen dat dit lastig is. Juist nu, met het
coronavirus en de maatregelen vanuit het Kabinet,
zullen veel mensen thuis zijn.
Bij het Adriaan van Bergenplein leggen we een nieuw
riool aan bij de groenstrook, ter hoogte van het
ketenpark.
Voor de werkzaamheden hoeven we de straat niet
open te breken. De geluidsoverlast is daardoor
beperkt.

De aanleg van het riool op het Adriaan van
Bergenplein start op vrijdag 8 mei. Hier duren de
werkzaamheden ongeveer één week.
Verkeersmaatregelen
Om veilig te kunnen werken, maken we de rijweg
tijdelijk éénrichtingsverkeer. Auto’s kunnen dan alleen
van het Plein van Berlage richting de Pionstraat rijden.
Verkeer dat van de Pionstraat richting het Plein van
Berlage moet, wordt omgeleid.
Bij de kruisingen met de zijstraten van de Adriaan van
Bergenstraat staan bij de in- of uitritten tijdelijk
parkeerverboden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
opzichter de heer R. Kop of met de projectleider de
heer J. Scheepmaker van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030 of sbsisecretariaat@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum, Ondiep-zuidzijde, of via
telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied Wijkbericht: Adriaan van
Bergenstraat.

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 28 april en
duren één week. De aannemer begint ’s ochtends om
7.00 uur en werkt tot laat in de avond. Zo zorgen we
ervoor dat de werkzaamheden snel klaar zijn. En dat u
maar een dag zo min mogelijk lozingen kunt doen.
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