Wijkbericht

november 2022

Opnieuw straten Van Asch van Wijckskade
Op 28 november 2022 start gemeente Utrecht met het herstraten van de Van Asch van Wijckskade tussen de
Noorderstraat en de Van Asch van Wijckstraat. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Wat gaan we doen?
De rijbaan en de parkeervakken zijn toe aan
onderhoud, deze gaan we opnieuw bestraten.
Planning
De werkzaamheden starten op maandag 28 november
en zijn naar verwachting 23 december klaar. Het werk
wordt in vijf fasen uitgevoerd (zie kaartje achterkant
wijkbericht). We beginnen aan de kant van de Van
Asch van Wijckstraat en werken door richting de
Noorderstraat. Elke fase duurt ongeveer 1 week (de
rode en roze fase een halve week).
We werken maandag tot en met vrijdag tussen 07:00
en 17:00.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
De woningen blijven te allen tijde te voet bereikbaar.
Het deel waar we werken is afgesloten voor
doorgaand verkeer. Het verkeer leiden we om met
borden via de Weerdsingel O.Z.
Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren op
het gedeelte waar we werken. Dat geven we aan met
parkeerverbod borden. De onderborden geven de data
aan waarop het verbod op geldt. Zorgt u er alstublieft
voor dat u de auto op tijd weg haalt.
Huisafval
We willen u vragen om uw afval buiten de afsluiting te
zetten, waar de inzamelwagen bij kan.
Wat merkt u van de werkzaamheden
Er zal natuurlijk wat overlast zijn door aan- en afvoer
van materiaal en de machines. 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 Van den Oudenalder
(Opzichter), telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

Fasen werkzaamheden Asch van Wijckskade
Start bij groene fase, einde is de rode fase.

