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Werkzaamheden Rijnvliet Zuid
Vanaf maandag 18 mei 2020 werken we aan de Zoete Viburnumstraat, de Shipovalaan en de Persimoenstraat.
Voor de zomer komen er nieuwe bewoners in Rijnvliet Zuid wonen. Daarom sluiten we de woningen aan op de
riolering, en leggen we rijbanen en de stoep aan.
Wat gaan we doen?
We maken de openbare ruimte en laatste straten
gereed voor de nieuwe bewoners van Rijnvliet Zuid.
Het gaat om de Zoete Viburnumstraat, een deel van
de Shipovalaan en de Persimoenstraat. Dit doen we
omdat de komende weken nieuwe woningen worden
opgeleverd door de ontwikkelaar.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Lydia Leijdekkers, via telefoonnummer 14 030 of
leidscherijngroeit@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030.

Dit gaan we doen:
 Rioolaansluitingen maken voor de nieuwe
woningen
 Aanleg trottoir
 Plaatsen lichtmasten
 Bestraten / asfalteren van de rijbaan
Wat is de planning?
Op maandag 18 mei 2020 starten de werkzaamheden
aan de Zoete Viburnumstraat. De werkzaamheden aan
de straat duren ongeveer 4 weken.
Wat merkt u ervan?
De Zoete Viburnumstraat is tijdens de werkzaamheden
afgesloten en dus de komende 4 weken niet open voor
verkeer. Op het kaartje op de achterkant ziet u welke
straten zijn afgesloten, en via welke route u bij uw
woning kunt komen.
De belangrijkste punten:
 U kunt via de Veldkersvliet de wijk uitrijden. Dit
geven we met borden aan.
 Op vrijdag 12 juni asfalteren we de Shipovalaan
tussen de Zoete Viburnumstraat en de
Veldkersvliet. Op deze dag begeleiden
verkeersregelaars het verkeer.
 Daarna brengen we de aansluiting van de
Shipovalaan op het fietspad richting Stadsbaan
Leidsche Rijn aan.
We vragen uw begrip voor de situatie en om
bovenstaande routes in acht te nemen.
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