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Repareren riool Taagdreef, Ebrodreef en
Rubicondreef
Donderdag 9 december start de gemeente met werkzaamheden in het riool aan de Taagdreef, Ebrodreef en
Rubicondreef. De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 17 december klaar.
Wat gaan we doen en waarom?
We hebben tijdens eerdere werkzaamheden
een kunststof kous in het riool aangebracht die we
uitharden met uv-licht. De nieuwe kunststof laag zorgt
ervoor dat deze rioolbuis weer tientallen jaren mee
kan. Uit onderzoek is gebleken dat deze kunststof
kous niet overal aan de kwaliteitseisen voldoet.
Daarom gaan we deze kunststof kous repareren.
Verder voeren we op de Rubicondreef en Ebrodreef op
enkele plaatsen kleine reparaties uit in het riool.
Wat is de planning?
Op donderdag 9 december beginnen we met
voorbereidende werkzaamheden op de Taagdreef en
Rubicondreef. We plaatsen dan in de Taagdreef
tijdelijk verkeersmaatregelen en breken putten open.
Daarnaast plaatsen we een afsluiter in het riool in de
Rubicondreef.
Vanaf maandag 13 december voeren wij de
herstelwerkzaamheden in het riool uit. Naar
verwachting zijn wij vrijdag 17 december klaar.
Hierna herstellen wij de putten en het wegdek.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit
parkeerverboden en een afsluiting van de Taagdreef.
Het kan zijn dat u tijdelijk niet uw auto voor de deur
kan parkeren en mogelijk moet omrijden. Het uitharden
van de kous kan tot laat in de avond doorgaan. Dit kan
leiden tot enige geluidsoverlast.
We doen er alles aan om de overlast te beperken.
Ervaart u toch overlast? Geef het aan ons door:

Verspreidingsgebied:
Rhônedreef, De Charmantedreef, Taagdreef, Ebrodreef en Rubicondreef e.o.

• Via utrecht.slimmelden.nl
• Via telefoonnummer 14 030 (Op werkdagen tussen
9.00-17.00 uur).
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
De straat waar we aan het werk zijn is tijdelijk
afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer kan omrijden
via de Zamenhofdreef en de Brailledreef. De bushalte
op de Taagdreef en de Brailledreef (aan de Taagdreef)
voor lijn 6 komen in beide richtingen te vervallen
tijdens de werkzaamheden. Fietsers en voetgangers
kunnen langs de werkzaamheden. Ook nood- en
hulpdiensten zoals brandweer en ambulances kunnen
er langs.
Wat betekent dit voor het inzamelen van afval?
U kunt de kliko’s buiten het afgesloten gebied
aanbieden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
opzichter Jasper Lens of directievoerder Wim Tersteeg
van Stadsingenieurs, via telefoonnummer 14 030.
Wilt u meer weten over de herinrichting van de
Taagdreef en omgeving? Kijk dan op
www.utrecht.nl/taagdreef.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.
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