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Start werkzaamheden Habib Bourguibastraat en
Augusto Sandinostraat
De gemeente start op maandag 7 december met werkzaamheden aan de Habib Bourguibastraat en de
Augusto Sandinostraat. In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Wat gaan we doen
U heeft in oktober een wijkbericht ontvangen dat we
bomen gaan vervangen aan de Habib Bourguibastraat
en de Augusto Sandinostraat.
Habib Bourguibastraat
In de Habib Bourguibastraat staan drie sierperen
welke vervangen worden.
Er worden vier nieuwe bomen aangeplant t.h.v.
huisnummers 100 t/m/ 107; dit zijn de krentenboom
(Amelanchier arborea Robin Hill).
Drie worden op dezelfde plekken geplant als de te
kappen bomen en één boom wordt in een nieuw te
maken plantvak geplant.
Augusto Sandinostraat
In de Augusto Sandinostraat staan zes veldesdoorn
welke vervangen worden.
Er worden zes nieuwe bomen aangeplant t.h.v.
huisnummers 15 t/m/ 39; dit zijn de krentenboom
(Amelanchier arborea Robin Hill).
Ze worden op dezelfde plekken geplant als de te
kappen bomen.
Planning
De werkzaamheden starten maandag 7 december
2020 en zijn naar verwachting vrijdag 18 december
2020 klaar.
Als we onverwachte zaken tegenkomen, zoals
onbekende kabels en leidingen in de ondergrond,
kunnen de werkzaamheden langer duren. Ook slechte
weersomstandigheden zoals vorst of aanhoudende
regen kunnen tot vertraging leiden.

Verspreidingsgebied:
Verspreidingsgebied: Habib Bourguibastraa en Augusto Sandinostraat

Verkeershinder en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden kunt u enige
verkeershinder verwachten. We werken met een kraan
die tijdelijk oponthoud in uw straat kan veroorzaken.
Tijdens het werk stellen wij steeds een aantal
parkeerplaatsen buiten gebruik. Dit geven wij aan met
anti-parkeerborden. Wij verzoeken u in deze periode
uw auto elders in de wijk te parkeren.
Huisvuil
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil
plaatsen op het deel van de straat, dat wel toegankelijk
is voor de vuilniswagen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Chris Swinkels (toezichthouder) / Anja Bechan
(projectleider) via telefoon 030 – 14030 e-mailadres
a.bechan@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw begrip en
medewerking!
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