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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden Croeselaan en Van Zijstweg
De gemeente werkt op de Croeselaan de komende tijd aan de afronding van het vervangen van het riool en
aan de voorbereidende werkzaamheden voor de ‘knip Croeselaan’. Een deel hiervan vindt in de avond en
nacht plaats. In deze CU op straat informeren wij u over deze werkzaamheden.
Avond- en nachtwerkzaamheden voor de herinrichting van de Croeselaan
Via een brief bent u 17 mei op de hoogte gesteld van de herinrichting van de Croeselaan per 1 september waarbij
het doorgaande gemotoriseerde verkeer wordt geweerd tussen de Croeselaan en het Westplein. Wilt u dit nog eens
nalezen, kijk dan op www.cu2030.nl/croeselaan. We lieten u toen weten dat de werkzaamheden in de week van 10
juni starten en dat er ook een aantal avonden en nachten wordt gewerkt. Hierover zijn nu voor de maand juni meer
details bekend:
•
•
•

Ter hoogte van Van Zijstweg 1-17: verwijderen en aanbrengen fundatie en asfalt in de avonden/nachten van 11, 12
en 13 juni
Ter hoogte van Croeselaan 93-163, zijde Rabobank: aanbrengen asfalt in de avonden/nachten van 11, 12, 13, 17 en
18 juni
Ter hoogte van Croeselaan 85-91, zijde Rabobank: aanbrengen fundatie en asfalt in de avonden/nachten van 20, 21
en 24 juni

Voor de werkzaamheden en de veiligheid van de werknemers is het noodzakelijk om het wegvak en de directe
omgeving af te zetten. Dat kan vanwege de grote aantallen auto’s, voetgangers en fietsers helaas niet overdag. Voor u
als bewoner proberen we de geluidsoverlast te beperken door werkzaamheden met de meeste geluidsoverlast voor
twaalf uur ‘s nachts uit te voeren.
Medio juni informeren wij u over het avond- en nachtwerk wat plaatsvindt in de maand juli.
Op de achterzijde staat het vervolg van dit bericht.
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Werkzaamheden riool ter hoogte van Croeselaan 75 t/m 85
In de week van 10 juni worden de damwanden op het bouwterrein voor de huisnummers Croeselaan 75 tot en
met 85 uit de grond getrokken. Daarmee wordt de bouwkuip verwijderd. Dit gebeurt overdag en geeft beperkte
geluidsoverlast. In de week van maandag 17 juni start voor de woningen met huisnummers 83 tot en met 85 de
laatste fase van het rioolvervangingswerk. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor vinden ook voornamelijk
overdag plaats. Hiervoor hoeven geen damwanden te worden gedrukt. Wel wordt het verkeer tijdelijk omgeleid over
de andere rijbaan. Deze werkzaamheden eindigen in de week van 1 juli.
Het bouwterrein voor uw woning blijft nog even staan. Hier moeten nog kabels en leidingen worden gelegd. In
de week van 15 juli worden wel alvast, waar mogelijk, containers, gemalen en slangen weggehaald die zich ter
hoogte van het Veemarktplein bevinden. Na de bouwvak worden de werkzaamheden rond de kabels en leidingen
afgerond, het bouwterrein verwijderd en wordt de straat heringericht.
Meer informatie
De aannemer en zijn medewerkers op het bouwterrein zijn bereikbaar voor vragen over het werk. Voor al uw
vragen over de werkzaamheden in het Stationsgebied kunt u contact opnemen met het Infocentrum Stationsgebied
(zie voorzijde voor de contactgegevens). Voor informatie over de overige werkzaamheden aan de westkant van de
stad kunt u terecht op www.utrechtbereikbaar.nl.

