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Wijkbericht

april 2022

Herstraten deel rijweg Waldeck Pyrmontkade
Op 18 april 2022 start gemeente Utrecht met het herstraten van de Waldeck Pyrmontkade. De klinkers liggen
niet goed meer en daarom leggen we de straat opnieuw. De werkzaamheden duren tot en met 20 mei.
Wat gaan we doen?
We zorgen dat de stenen in de rijbaan van de Waldeck
Pyrmontkade weer netjes en strak liggen. We werken
vanaf de waterkant tot halverwege het wegdek. De
parkeerstrook is nog in goede conditie en hoeven we
niet te herstraten. We werken ook de bermen bij en
stellen het voethek opnieuw (de lage stalen rand).
Planning
De werkzaamheden starten op maandag 18 april
2022. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd (zie
kaartje achterkant wijkbericht).
Fase 1: 18 april- 29 april
We starten op het gedeelte tussen de
Mecklenburglaan tot en met huisnummer 14. Deze
werkzaamheden duren 2 weken. U kunt dan tijdelijk
niet parkeren op dit deel.
Fase 2: 2 mei – 13 mei
We werken aan het gedeelte vanaf de Colignystraat tot
en met huisnummer 13. U kunt tijdens de
werkzaamheden tijdelijk niet parkeren op dit deel.
Fase 3: 16 mei - 20 mei
Werkzaamheden aan de berm. De straat is weer open
voor verkeer.

auto ergens anders te parkeren. Er worden
parkeerverbod borden geplaatst.
Afval aanbieden
We vragen u om afval tijdelijk buiten te zetten op de
hoek van de straat die bereikbaar is voor de
inzamelwagen:
Fase 1: op de kopse kant van de Mecklenburglaan
Fase 2: op de kopse kant van de Colignystraat
Wat merkt u van de werkzaamheden
Er zal natuurlijk wat overlast zijn door aan- en afvoer
van materiaal door machines en het aantrillen van de
klinkers. We proberen de geluidsoverlast altijd zo min
mogelijk te houden.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de heer H. Goris (opzichter), via
telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1, of
via telefoonnummer 14 030.
Verspreidingsgebied: Waldeck Pyrmontkade

Het totale werk duurt ongeveer 5 weken. We werken
maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 17:00.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid en
parkeren?
Tijdens de werkzaamheden is de straat dicht voor het
vekeer. We leiden auto’s en fietsers om met borden
via de Rembrandtkade.
Tijdens de werkzaamheden is parkeren ter plaatse van
de werkzaamheden niet mogelijk. We vragen u om uw
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