CU op straat

23 april 2014

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Week 19 en 20: Avond- en nachtwerkzaamheden rotonde Paardenveld
Waar nu de rotonde Paardenveld ligt, stroomt eind volgend jaar het water van de toekomstige Catharijnesingel.
Voordat de singel kan worden aangelegd moeten eerst de nodige kabels en leidingen in de grond worden aangebracht of worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn al enige maanden in uitvoering. Voor de uitvoering
van de volgende fase is het noodzakelijk om een deel van de rotonde op te breken en nieuwe wegdelen aan te
leggen. Ook de verkeerslichten moeten worden verplaatst.
Een deel van de komende werkzaamheden in week 19 en 20 vindt, in verband met de verkeersveiligheid en –doorstroming, ’s avonds
en ’s nachts plaats als het minder druk op de weg is. Er wordt geprobeerd om de hinder voor de omgeving te beperken, maar het aanbrengen van en het slijpen in asfalt zal geluidsoverlast veroorzaken. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet.
Werkzaamheden week 19 (van 5 – 9 mei)
Van maandag op dinsdag tot en met donderdag op vrijdag (4 avonden/nachten), tussen 20.00 en 05.00 uur vinden asfalteerwerkzaamheden plaats. De geluidshinder hierbij is beperkt. Bij deze werkzaamheden blijven alle verkeersrichtingen open, behalve in de
nacht van dinsdag 6 mei op donderdag 7 mei. Dan wordt vanaf 19:00 uur de toegang van en naar de Knipstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf woensdagochtend 7:00 uur is de Knipstraat weer toegankelijke vanaf de Daalsesingel.
Werkzaamheden week 20 (van 12- 16 mei)
Op maandagochtend 12 mei vanaf 7.00 uur wordt de bestaande verkeersregelinstallatie uitgezet. Vanaf dat moment wordt al het verkeer door verkeersregelaars begeleid. De verkeersregelinstallatie moet uit omdat de bestaande masten verplaatst moeten worden naar
de nieuwe locaties. Het ombouwen van verkeersregelinstallatie en de aanpassingen aan de rijwegen duurt tot en met donderdagochtend 5.00 uur. In deze periode wordt er 24 uur per dag gewerkt aan de ombouw.
Van maandag op dinsdag tot en met woensdag op donderdag (3 avonden/nachten) tussen 20.00 en 05.00 uur zal er geluidshinder zijn
van het slijpen in asfalt voor het aanleggen van de verkeersinstallatie.
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