Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
Telefoon 14030
www.utrecht.nl/

Wijkbericht

april 2020

Nieuw riool voor de Bellamystraat, deel van de
Weerdsingel-Oostzijde en deel van de Valkstraat
De gemeente start op maandag 20 april 2020 met de werkzaamheden aan 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.
Wat gaan we doen?
Het riool in de Bellamystraat, de Weerdsingel-Oostzijde
(van huisnummer 16 t/m 38) en een deel van de
Valkstraat (tussen de nieuwe Koekoeksstraat en de
Havikstraat) is aan onderhoud toe, daarom gaan we het
relinen. We brengen dan een ‘kous’ in de rioolleiding,
waardoor deze weer stevig is.
In de Bellamystraat en de Weerdsingel OZ leggen we ook
een apart hemelwaterriool (regenwaterriool) aan. Dat
doen we om het vuilwaterriool niet onnodig te belasten.
Hoe ziet de planning er uit?
We starten op maandag 20 april met de werkzaamheden .
Het werk wordt uitgevoerd door Pauw Dodewaard. We
beginnen met de werkzaamheden op de Weerdsingel OZ
ter hoogte van de Bellamystraat en werken richting de
rotonde. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.
Daarna werken we op de Weerdsingel OZ vanaf de
Bellamystraat richting Hopakker en dit neemt ook zo’n 4
weken in beslag. Aansluitend wordt er in de
Bellamystraat gewerkt en dit duurt circa 7 weken.
Nieuwe huisaansluitingen
We vernieuwen ook alle huisaansluitingen.
Tijdens de werkzaamheden aan uw huisaansluiting
vragen wij om zo min mogelijk lozingen te doen in het
riool. Dit betekent dat u uw gootsteen, vaatwasser,
wasmachine en douche niet kunt 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.

Per huis duurt het vernieuwen van de aansluiting meestal
1 dag. We komen bij u langs om te vertellen wanneer uw
huisaansluiting aan de beurt is. Zo kunt u er zo veel
mogelijk rekening mee houden.
Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoering is de straat waarin gewerkt wordt
deels afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Houd u er
rekening mee dat de parkeerdruk hierdoor in de
omliggende straten hoger wordt. Voetgangers hebben
wel doorgang.
Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden in uw straat kunt u uw
huisvuil plaatsen op een nabij gelegen verzamelpunt dat
bereikbaar is voor de vuilnisauto.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
opzichter Jasper Lens of met de projectleider Jan
Scheepmaker 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.
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