Ontwikkelorganisatie Ruimte
Projectmanagement Ruimte
Telefoon 14030
E-Mail maaike.notenbomer1@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Wijkbericht

februari 2022

Werkzaamheden Laan van Minsweerd
De komende periode gaan we een groen geluidsscherm plaatsen aan de Laan van Minsweerd. In november
2021 hebben we de weg heringericht en ervoor gezorgd dat fietsen in 2 richtingen mogelijk is. Nu gaan we het
tweede deel van de werkzaamheden uitvoeren. Op 28 februari 2022 starten we met de werkzaamheden. In dit
wijkbericht leest u wat dit voor u betekent.
Wat we gaan doen
Tussen de Govert Flinckstraat en de Pieter de
Hooghstraat plaatsen we een groen geluidsscherm.
We verwijderen de stoeptegels en het hekje met
klimop. Hiervoor in de plaats komt een geluidswal van
cannasette. Daarnaast gaan we de grond inzaaien met
een mengsel van bloemzaad.
Planning
Op maandag 28 februari 2022 starten we met de
werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt
zijn de werkzaamheden op 12 maart gereed. De
werkzaamheden bestaan uit het uitgraven en afvoeren
van de tegels en het plaatsen van de schermen. De
werkdagen beginnen om 09:00 en duren tot 15:00. In
opdracht van de gemeente Utrecht voert aannemer
Agterberg B.V. de werkzaamheden uit.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maaike Notenbomer van Projectmanagement Ruimte,
via telefoonnummer 14 030 of
maaike.notenbomer1@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Dondersstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied:
Omgeving Laan van Minsweerd

Verkeer en bereikbaarheid
De afrit Waterlinieweg blijft tijdens de werkzaamheden
open. Gedurende de hele periode is de weg tussen de
Ferdinand Bolstraat en de Stadionlaan afgesloten voor
autoverkeer. Dit betekent dat u niet via de Laan van
Minsweerd de wijk uit kunt rijden. We leiden verkeer
om met borden. Fietsers en voetgangers kunnen altijd
veilig langs de werkzaamheden.
Reden van de herinrichting
De bewoners bij de afrit van de Waterlinieweg ervaren
veel geluidsoverlast van de afrit. Daarom hebben zij
een aanvraag ingediend bij het initiatievenfonds. Het
initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine
bewonersinitiatieven in Utrecht. In de brief die de
bewoners schreven droegen zij verschillende
oplossingen aan om de geluidsoverlast te
verminderen. Een van deze oplossingen was het
plaatsen van een groene geluidswal. Deze oplossing
gaan we nu realiseren.
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