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Repareren riool Oudenoord
Op maandag 25 januari start de gemeente met het repareren van het riool aan de Oudenoord. De
werkzaamheden zijn naar verwachting vrijdag 19 februari klaar.
Wat gaan we doen en waarom?
Het huidige riool is op veel plekken slecht en moet
daarom gerepareerd worden. We doen dit met de
zogenaamde kousmethode. Dankzij deze methode
hoeven we de straat niet volledig open te breken. Via
de rioolput brengen we een laag kunststof aan in het
riool die we uitharden met uv-licht. De nieuwe
kunststof laag zorgt ervoor dat deze rioolbuis weer
tientallen jaren mee kan.
Wat is de planning?
De werkzaamheden starten op maandag 25 januari en
duren tot en met vrijdag 19 februari. We werken dag
en nacht door. We voeren de werkzaamheden in 2
fases uit:
• Fase 1: 25 januari – 7 februari tussen David
van Mollemstraat en Omloop
• Fase 2: 8 februari – 19 februari tussen de
Kaatstraat/Herenweg en de David van
Mollemstraat
Wat merkt u van de werkzaamheden?
We repareren het zogenaamde transportriool. Dit riool
is niet direct aangesloten op uw huisaansluiting. We
verwachten dat u weinig last zult hebben van een
rioollucht. In de avonduren draaien er voornamelijk
apparaten die nodig zijn voor het uitharden van de
laag kunststof. We werken altijd binnen de geldende
geluidsnormen.
We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk
te beperken. Mocht u tijdens de werkzaamheden toch
overlast ervaren? Zo kunt u ons bereiken:
• Op werkdagen tussen 9-17 uur via
telefoonnummer 14 030.
• Op werkdagen na 17 uur via 088 8854 260 (de
aannemer).

Verspreidingsgebied:
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Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens fase 1 is de Oudenoord, tussen de David van
Mollemstraat en Omloop, afgesloten voor doorgaand
verkeer. Bestemmingsverkeer voor de Engelen van
Pijlsweerdstraat kan, tot aan de Oude Pijlsweerdstraat,
gebruik blijven maken van Oudenoord. De verbinding
naar de Oude Pijlsweerdstraat in westelijke richting
gaat wel dicht. Er zijn verkeersregelaars aanwezig.
Een kaartje met de omleiding vindt u op de achterkant
van dit wijkbericht. Tijdens fase 2 kan het verkeer
langs de werkzaamheden doorrijden, met enige
hinder.
Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden aan de
andere kant van de weg hun reis vervolgen.
Voetgangers kunnen langs de werkzaamheden over
de stoep.
Wat betekent dit voor parkeren?
Parkeren voor uw woning is helaas niet altijd mogelijk.
We vragen u om tijdelijk op een andere plek te
parkeren.
Wat betekent dit voor het huisvuil?
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw gft-afval op
inzameldagen plaatsen op het deel van de straat waar
de vuilniswagen wel kan komen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
opzichter Jasper Lens van Stadsingenieurs, via
telefoonnummer 14 030. Kijk voor de omleidingsroute
en route van de bus op www.utrecht.nl/riooloudenoord
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Ondiep-Zuidzijde 6,
of via telefoonnummer 14 030.
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