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Werkzaamheden Jan Meijenstraat en de
parkeergarage Jan Meijenstraat.
Vanaf maandag 6 september voeren we werkzaamheden uit aan de Jan van Meijenstraat en de parkeergarage.
In de parkeergarage is lekkage. Deze gaan we oplossen. We verwachten dat de werkzaamheden 3 weken
duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dry Works in opdracht van Portaal en de Gemeente
Utrecht.
Wat gaan we doen?
Om de lekkage in de parkeergarage op te lossen is het
nodig dat we een deel van het metselwerk weg breken
bij de hoekwoningen. Daarna wordt de lekkage
verholpen en het metselwerk hersteld. Deze
werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met Sander Larsen 06- 22 23 1779 van Dry
Works of u kunt tijdens de werkzaamheden de
medewerkers op locatie aanspreken.

In de garage worden voegen vervangen. Deze voeg
loopt in de garage en over de staart. Het kan zijn dat
er delen van de straat en/of garage zijn afgezet. U kunt
er gewoon langs met uw auto, fiets en/of lopend.
Wat betekent dit voor u?
Door de werkzaamheden kunt u wat geluidsoverlast
ervaren. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren
is het nodig dat we op enkele plekken de weg voor een
deel afzetten. We zetten echter nooit de hele weg af. U
kunt gewoon langs de afzettingen. Ook kunt u gebruik
blijven maken van de parkeergarage er blijft voldoende
parkeerplek beschikbaar.
Planning
Op maandag 6 september starten de werkzaamheden.
De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met
vrijdag 24 september gaan duren. Mochten de
weersomstandigheden tegen vallen dan kunnen de
werkzaamheden uitlopen.
Eind oktober worden er nog meer werkzaamheden
uitgevoerd aan de parkeergarage. U ontvangt hier later
meer informatie over.
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