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Wijkbericht

januari 2021

Start werkzaamheden Filipijnen
De gemeente start op maandag 8 februari 2021 met werkzaamheden aan de Filipijnen.
In dit wijkbericht leest u hier meer over.
Wat gaan we doen

parkeerplaatsen buiten gebruik. Dit geven wij aan met

de bomen gaan vervangen.

uw auto elders in de wijk te parkeren.

U heeft in juli 2020 een wijkbericht ontvangen dat we
De bomen zijn te groot geworden voor de locatie
tussen de parkeervakken en sommigen zijn al

anti-parkeerborden. Wij verzoeken u in deze periode

Huisvuil

vervangen door andere bomen. Acht slechte bomen

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw huisvuil plaatsen

Omdat er veel overlast is van de huidige verharding

de vuilniswagen.

worden gekapt en twee kleine bomen worden verplant.
gaan we ter plaatse van de te verwijderen bomen de

parkeerplaatsen herinrichten en vervangen we de

halfverharding door betonstraatstenen.

Er worden elf nieuwe bomen terug geplant.

We hebben u de keus laten maken voor de soort boom.
De meeste bewoners hebben de voorkeur voor de
zuilplataan (Platanus orientalis ‘Minaret’).

De nieuwe en de te handhaven goeie bomen komen in
boomvakken te staan die we voorzien van

onderbeplanting.

Planning

De werkzaamheden starten maandag 8 februari 2021

op het deel van de straat, dat wel toegankelijk is voor

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Chris Swinkels (toezichthouder) of Anja Bechan
(projectleider) via telefoon 14030 e-mailadres

a.bechan@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks

terecht bij Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75,

zuid@utrecht.nl of via telefoonnummer 14030.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw begrip en

medewerking!

en zijn naar verwachting vrijdag 26 februari 2021

gereed.

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.

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
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