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Minder hek en hekwerkvernieuwing in de
Cremerstraat in de week van 31 augustus
ProRail gaat in de week van maandag 31 augustus in de Cremerstraat het hekwerk vanaf huisnummer 46
richting de Daalsetunnel weghalen. Dit hek is niet langer nodig voor beveiliging van de verplaatste of
verwijderde kabels en leidingen. Vanaf huisnummer 46 tot het elektriciteitshuis (thv van de Van
Lennepdwarsstraat) komt een nieuw hek omdat daar kabels en leidingen aanwezig blijven. Om overlast voor
aanwonenden te beperken, werken we alleen overdag en met kleine machines.
Uitvoering werkzaamheden
De bos en bomenploeg van de gemeente begeleidt de
aannemer bij het weghalen van het oude hek, zodat
beplanting en bomen zo min mogelijk schade
ondervinden. De dunne laaghangende takken boven
het oude hekwerk zullen zoveel mogelijk voorzichtig
worden ingenomen. Het gaat om minimale
snoeiwerkzaamheden.

Meer informatie?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met de afdeling Publieksvoorlichting van ProRail:
0800-7767245 (gratis) of per mail via
www.prorail.nl/contact. U kunt ook contact opnemen
met de gemeente Utrecht: 14 030 (verkort nummer.
Lokaal tarief) of mailen naar groen@utrecht.nl onder
vermelding van ‘Cremerstraat’.

Meer ruimte voor groen
Op de strook grond langs het spoor (eigendom van
ProRail) is veel groen te vinden. Door het weghalen
van het overbodige hekwerk ontstaat ruimte voor
verdere uitbreiding van het groen. In overleg met de
afdeling Groen van de gemeente en u als aanwonende
kunnen we de nieuwe inrichting ontwerpen en in het
komend plantseizoen uitvoeren. Hierbij kijken we ook
naar de eerder ingebrachte ideeën uit 2015. Hoewel
we inmiddels een aantal jaren verder zijn, willen we dit
graag opnieuw met u afstemmen.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.

Overleg met aanwonenden
Medio oktober willen we een bijeenkomst organiseren
om planideeën voor het toekomstige groen met u te
bespreken. Voor een dergelijke bijeenkomst gelden de
richtlijnen rondom corona. Het is nog niet bekend of er
daadwerkelijk een bijeenkomst mogelijk is of dat we
bijvoorbeeld voor een digitale oplossing moeten
kiezen. Hierover informeren we u dan.
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