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Vervangen duikers Nedereindseweg
De gemeente vervangt vanaf vrijdag 1 mei 2020 vier duikers in de Nedereindseweg. Een duiker is een
waterdoorgang onder wegen of dijken. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.
Wat gaan we doen?
We gaan vier duikers vervangen en vergroten. Een duiker
is een ronde buis, bedoeld om wateroppervlakten in
dammen naar percelen met elkaar te verbinden. De
huidige duikers zijn te klein, liggen te diep of verkeren in
slechte staat, waardoor het water niet goed kan
doorstromen.
Daarnaast gaan we vier duikers haaks onder de
Nedereindseweg door reinigen en inspecteren, om vast
te stellen wat de toestand en kwaliteit is.
Onderaan dit wijkbericht ziet u waar
de werkzaamheden precies plaatsvinden.
Wanneer gaan we dat doen?
Van vrijdag 1 mei tot woensdag 13 mei worden de duikers
vervangen tussen de huisnummers 521 en 523. Van
donderdag 14 mei tot vrijdag 22 mei worden er twee
duikers vervangen tussen de huisnummers 509 en 511.
Twee weken vóór de start van de werkzaamheden
worden er vooraankondigingsborden langs de weg
geplaatst.
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Verkeershinder
Ter plaatse van de werkzaamheden wordt een halve
rijbaan afzetting toegepast. Het verkeer van beide
richtingen kan om en om gebruik maken van de open
weghelft. Dit kan enige vertraging veroorzaken. De
aanliggende panden blijven bereikbaar.
Overlast beperken
De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in de
bermen en op dammen naast de rijweg. We werken
overdag van 7.00 tot 17.00 uur. Helaas gaan de
werkzaamheden altijd samen met enige overlast van
machines en geluid. Overlast proberen we zoveel
mogelijk te beperken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper
Lens van Stadsingenieurs, via telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Vleuten-de Meern via
vleutendemeern@utrecht.nl of via telefoon: 14 030.
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