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Wijkbericht
Onderhoudswerkzaamheden
aan panden Biltstraat 166 en
Hoefijzerstraat 10

juni 2022

Binnenkort zijn er onderhoudswerkzaamheden bij twee panden in uw buurt. Het gaat specifiek om de
Biltstraat 166 en Hoefijzerstraat 10. Het onderhoud richt zich op gevelreparaties, voeg- en schilderwerk. Deze
werkzaamheden starten rond eind juni en duren ongeveer vier tot acht weken.
Utrecht investeert in een gezonde stad van en voor iedereen.
Daarbij laat de gemeente regelmatig haar panden
onderhouden. Zo blijven de gebouwen in goede conditie en
gaan ze langer mee.
Werkzaamheden Biltstraat 166:
Theaterhuis de Berenkuil
De werkzaamheden aan dit gebouw
zijn het verwijderen van de
buitenzonwering, het schilderen van
de buitengevels en het verhelpen van
diverse lekkages.
Planning
De steiger wordt eind juni opgebouwd. Vervolgens duren de
werkzaamheden aan dit gebouw ongeveer acht weken en
zijn naar verwachting eind augustus klaar.
Werkzaamheden Hoefijzerstraat 10: Theater Utrecht
De werkzaamheden aan dit
gebouw bestaan uit het
verwijderen van de begroeiing
op de gevels. Ook wordt het
voegwerk vervangen en
schilderen we de kozijnen aan
de buitenkant.

Wat merkt u ervan?
Vooral het verwijderen en repareren van voegwerk geeft
mogelijk enige hinder van stof en geluid. Dit zal voornamelijk
het geval zijn bij de werkzaamheden bij Hoefijzerstraat 10.
Meer informatie over het onderhoud

Voor meer informatie over deze
onderhoudswerkzaamheden kunt u contact opnemen
met de heer Robert van Alteren of Peter de Rooij,
beiden technisch beheerder van de gemeente, via
telefoonnummer 14 030 of e-mail
sercretariaatvgu@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij
Wijkbureau Oost via e-mail oost@utrecht.nl Al uw
vragen kunt u ook telefonisch stellen via het
telefoonnummer 14 030.

Planning
In de week van 18 juli verwijderen we de begroeiing van de
gevels. Vervolgens bouwen we begin augustus een steiger
op en duren de werkzaamheden ongeveer acht weken tot
begin september.

Verspreidingsgebied: Biltstraat, Gildstraat, Hoefijzerstraat, Krijtstraat, Oosprongpark, Oude Kerkstraat, Palmstraat en Veeartsenijstraat.

