Als u niet de eigenaar van deze woning bent, wilt u dan zorgen dat deze brief daar terecht komt?

Wijkbericht

oktober 2022

Uitnodiging inloopavond en asbest werkzaamheden Haverstraat
Mede namens Eneco nodigt gemeente Utrecht u van harte uit voor een inloopavond over de werkzaamheden
in de Haverstraat. De inloopavond vindt plaats in Buurthuis ‘in de 3 Krone’ op donderdag 10 november van
17.00 tot 20.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig. De koffie en thee staan klaar. Zien
we u dan?
Werkzaamheden aan riool, warmte- en waterleiding

Begin oktober heeft u een wijkbericht ontvangen over
de werkzaamheden in de Haverstraat vanaf het
voorjaar van 2023. Het riool en de warmteleidingen
zijn verouderd en worden daarom vervangen. Ook
voert Vitens onderhoud uit aan de waterleiding die
onder de straat ligt. Om de vervangingen zo efficiënt
mogelijk uit te voeren, combineren Eneco en de
gemeente de werkzaamheden. Zo hoeft de straat
maar één keer open.
Asbest verwijderen

Begin november starten we met het verwijderen van
asbest in de kelders van Oudegracht 203 en
Haverstraat 2. Dit duurt 4 tot 6 weken. Uiteraard
werken we op een veilige en zorgvuldige manier, zodat
het veilig is voor voorbijgangers en onze eigen
medewerkers. Het materiaal verzamelen we op een
platform in het water nabij de Hamburgerbrug.

uw vragen naar Boukje Witten, omgevingsmanager
gemeente Utrecht: boukje.witten@utrecht.nl
Aansluiting op het warmtenet? Voor

bewoners Haverstraat: Als u bent
aangesloten op het warmtenet dan
controleren wij graag of u de juiste
aansluiting heeft. Scan uiterlijk 13
november de QR code of ga naar
www.lyyti.in/Haverstraat en geef ons
door wanneer we bij u langs mogen komen. U kunt
ook aangeven of u interesse heeft in een aansluiting
op het warmtenet of een kelder onder uw woning
heeft.
Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Boukje Witten via e-mail of telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via
binnenstad@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.

Stel uw vragen tijdens de inloopavond

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de
huidige werkzaamheden of over de werkzaamheden
vanaf april 2023. Daarom organiseren we een
inloopavond. Tijdens deze avond zijn er mensen van
Eneco en de gemeente aanwezig om al uw vragen te
beantwoorden, meer uitleg te geven over de
werkzaamheden en wat dit voor u betekent.
Eigenaren van straatkelders die deze werkzaamheden
willen aangrijpen om onderhoud te plegen aan hun
kelder, kunnen deze avond ook hun vragen stellen.

Inloopavond werkzaamheden Haverstraat
Donderdag 10 november 17.00 tot 20.00 uur
Buurthuis in de 3 Krone
Oudegracht 227
Aanmelden is niet nodig

Heeft u nu al vragen? Dan horen we die graag. Zo
kunnen we de antwoorden alvast voorbereiden. Mail
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