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Start werkzaamheden riool Cornelis
Evertsenstraat
De gemeente legt in 14 straten in de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool aan. Nu is de Cornelis
Evertsenstraat aan de beurt. We beginnen half november met werkzaamheden in deze straat. De
werkzaamheden duren ongeveer tot eind december 2021. Dan is de hele wijk voorzien van een
regenwaterriool.
Waterproof Zeeheldenbuurt
Gemeente en bewoners werken samen om de
Zeeheldenbuurt 'waterproof' te maken. Bewoners
nemen maatregelen op eigen terrein, de gemeente
legt een hemelwaterriool aan om overtollig regenwater
af te voeren.
Wat gaan we doen?
De werkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd
door aannemer Jos Scholman Infra BV. De aannemer
haalt eerst het asfalt of de bestrating weg, en kan dan
beginnen met graven. Vervolgens plaatsen we het
nieuwe hemelwaterriool en sluiten we alle regenpijpen
die aan de voorkant van de woningen zitten, aan. Tot
slot maken we de straat weer dicht. De
werkzaamheden worden gemonitord door Fides
Expertise BV. Dit gebeurt met meetprisma’s en andere
meetapparatuur, die aan de gevels worden bevestigd.
Wilt u ook maatregelen nemen?
Hoe minder regenwater er in het bestaande riool komt,
hoe kleiner de kans op wateroverlast. Daarom vragen
we bewoners om zelf de regenpijp aan de achterkant
van het huis (tuinkant) aan te sluiten op het
hemelwaterriool. Of het water op een andere manier af
te voeren. Aannemer Jos Scholman kan u hierbij
helpen. U kunt een afspraak maken met de aannemer.
Hij bespreekt de mogelijkheden voor uw perceel en u
krijgt een inschatting van de kosten. Contactgegevens
vindt u verderop in dit wijkbericht onder het kopje ‘Wilt
u meer informatie?’

Wat is de planning?
De aannemer begint half november en werkt vanaf het
spoor richting de Alexander Numankade Hij werkt van
maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur. We
voeren de werkzaamheden gefaseerd uit. Dat betekent
dat niet alles in één keer open gaat, maar dat we
steeds ongeveer 80 meter in vier weken tijd
aanpakken. Op de achterkant van het wijkbericht ziet u
wanneer de aannemer ongeveer op welke plek aan
het werk is. U ontvangt nog een brief van de aannemer
voordat de werkzaamheden voor uw deur beginnen.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens de uitvoering is het gedeelte waar we aan het
werk zijn afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Dit
geven we aan met gele borden. Voetgangers kunnen,
waar mogelijk, langs de werkzaamheden over de
stoep.
Wat betekent dit voor parkeren?
Parkeren is ter plaatse van de werkzaamheden niet
mogelijk. We vragen u om tijdelijk op een andere plek
in het rayon te parkeren.
Wat betekent dit voor het inzamelen van afval?
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw GFT-,
plastic/blik/pak- of kartonkliko op de normale
inzameldagen aanbieden op de dichtst bij zijnde
kruising waar de vuilniswagen wél kan komen. De
aannemer zet borden in de straat, zodat duidelijk is
waar u uw kliko kunt neerzetten.

Verspreidingsgebied:
FC Dondersstraat, Alexander Numankade (tot knip), Cornelis Evertsenstraat, Bleyenburgstraat.
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Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of over
bereikbaarheid? Of wilt u meer weten over de
maatregelen die u zelf kunt nemen? U kunt uw vragen
stellen aan de aannemer. Dat kan op telefoonnummer
085-8220405 of via de app Zeeheldenbuurt van
aannemer Jos Scholman.
Of maak gebruik van het inloopspreekuur in de
bouwkeet aan de Pompelaan. Iedere dinsdag van
16.00 – 17.00 uur.
Meer informatie over het project vindt u op
www.utrecht.nl/waterproofzeeheldenbuurt.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat
1, of via telefoonnummer 14 030.
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