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Inspecties straatkelders Choorstraat
Met dit bericht informeren wij u over het onderzoek dat we starten naar het draagvermogen van drie
straatkelders onder de Choorstraat. Dit onderzoek maakt deel uit van het ‘plan van aanpak wervengebied’, dat
de gemeenteraad eerder in de zomer van 2020 vaststelde.
Vanaf 22 februari 2021 starten we met de uitvoering
van onderzoeken naar het draagvermogen van de
kelders. De ingenieursbureaus ‘RHDHV & Witteveen’
en ‘Bos & Anteagroup’ voeren deze onderzoeken
gezamenlijk uit. De voorbereidende werkzaamheden
zijn afgerond en daarom starten we nu ook met
werkzaamheden op straat.

werkzaamheden vermelden we op deze borden. De
straat blijft open voor passanten en de voordeuren van
de panden blijven bereikbaar.
Vooropname kelders
In de week van 8 februari 2021 vindt in de
eerdergenoemde kelders een zogenaamde
vooropname plaats. Met een vooropname leggen we
de huidige toestand van de kelder vast. Deze
voorzorgsmaatregel geeft duidelijkheid bij het
afhandelen en vergoeden van eventuele schade die
kan ontstaan bij de latere uitvoering van de inspectie.

Inspectie kelders
De straatkelders, behorende bij de adressen
Choorstraat 2-4, 8 en 10, gaan we van binnen en van
buiten inspecteren. De eigenaren en/of gebruikers van
deze kelder zijn hierover geïnformeerd.
Voor de inspectie van de buitenzijde wordt in de straat
een strook verharding verwijderd. Ook graven we een
sleuf om de bovenkant van de kelderconstructie
zichtbaar te maken. Na de inspectie wordt de sleuf
weer dichtgemaakt en de verharding in de strook weer
aangebracht. Het opbreken en weer dicht maken
gebeurt in de week van 22 t/m 26 februari 2021 ter
hoogte van Choorstraat 6, 8 en 10 en in de week van
1 t/m 5 maart 2021 aan de zijkant van Choorstraat 2-4
(Stadhuisbrug).

Inspectie kelders binnen en buiten
In de week van 22 februari 2021 inspecteren we de
kelders behorende bij Choorstraat 8 en 10 en in de
week van 1 maart 2021 is de kelder aan de zijkant van
Choorstraat 2-4 (Stadhuisbrug) aan de beurt.

Aankondigingsborden
In verband met het plaatselijk openbreken van de
verharding en het graven van de sleuven, plaatsen we
in de week van 8 februari 2021 de zogenaamde
aankondigingsborden. Het tijdvak voor de

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030

Verspreidingsgebied: Choorstraat

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hein Pierhagen (Omgevingsmanager wervengebied),
via telefoonnummer 14 030 of werven@utrecht.nl
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