Roos Groep B.V.
Afzender

Roos Groep B.V. Handelsweg 21 5531 AE Bladel

Datum

25-04-2022

Aan:
Bewoners en bedrijven in de omgeving van de
werkzaamheden aan de Croeselaan te Utrecht

Bladnummer

1/4

Onderwerp

Herstel werkzaamheden Fietspad Croeselaan Utrecht

Postadres

Geachte heer/mevrouw,

Postbus 61
5530AB Bladel

T (0497) 38 68 90
info@roosgroep.com
www.roosgroep.com
Behandeld door

Sven de Jong
sven@roosgroep.com
Kamer van Koophandel

170.57494

In opdracht van de gemeente Utrecht gaat Roos Groep B.V. / Dura Vermeer herstel
werkzaamheden uitvoeren aan het fietspad Croeselaan (tussen de kruising van
Zijstweg/Croeselaan en horecagelegenheid Ruig). Dit is nodig omdat uit onderzoek is
gebleken dat het rode fietspad niet voldoende bestand is tegen winterse
weersomstandigheden. In deze brief laten we u weten wat dit voor u betekent.
PLANNING
Op zaterdag 7 mei 2022 starten de werkzaamheden aan de Croeselaan. We realiseren
tijdelijke fietsoversteken om tijdens de werkzaamheden de doorstroom van fietsverkeer
te kunnen garanderen. Van deze werkzaamheden ondervindt u weinig hinder.
Op maandag 9 mei 2022 start de omleiding van het fiets- en autoverkeer waarna de
definitieve werkzaamheden starten.
Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken tot uiterlijk 23 mei 2022. De
standaard werktijden zijn van 7.00 tot 17.00 uur. Ondanks dat wij ons uiterste best doen
om overlast te beperken kunt u tijdens de periode van de werkzaamheden hinder
ervaren in de vorm van geluid en bereikbaarheid van uw woning en/of bedrijf.
Natuurlijk is uw woning en/of bedrijf altijd bereikbaar. Er worden voetgangers oversteek
plaatsen gecreëerd waar u ongehinderd en veilig het werkvak kan oversteken.
In de eerste dagen van de uitvoering (maandag en dinsdag 9 en 10 mei 2022) wordt
het bestaande gepolymeer betonnen fietspad verwijderd. Dit gebeurt met kranen die de
beton in brokken gaat prikken. Dit geeft geluidsoverlast. Daarna wordt de nieuwe
betonverharding aangebracht met een betonpomp en vrachtwagens, dit duurt maximaal
2 dagen) hiervan ondervindt u lichte geluidsoverlast in de vorm van motor geluiden.
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Wij vragen u dan ook begrip voor de eventuele overlast.
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PARKEREN
Tijdens de periode van de werkzaamheden vervallen alle parkeergelegenheden
(langsparkeervakken) aan de rijbaan van de Croeselaan. Hiervoor in de plaats worden
tijdelijke parkeergelegenheden gecreëerd op de rijbaan van de Croeselaan. Tevens
worden er 4 extra parkeerplaatsen gerealiseerd op de taxi standplaats naast de inrit
van de parkeergarage Croeselaan. Tevens kan u parkeren op het pleintje tussen de
huizenblokken aan de Croeselaan en op de regulieren parkeerplaatsen in uw wijk.

WERKZAAMHEDEN
Door de Roos Groep zal het complete rode fietspad worden verwijderd waarna deze
opnieuw zal worden aangebracht. In het onderstaande overzicht is het te vervangen
fietspad rood gekleurd.
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VERKEERSMAATREGELEN
Tijdens de werkzaamheden wordt het fietsverkeer tijdelijk omgeleid over de rijbanen
van de Croeselaan. Dit betekend dat zowel de fietsers en het autoverkeer gebruik
maken van dezelfde rijbaan. Aan de zijde van de woningen worden de 2 rijbanen
tijdelijk 1 rijbaan. Met behulp van verkeersregelaars, welke tijdens werkdagen van
07:00 uur tot 19:00 uur aanwezig zijn, wordt het fietsverkeer naar de juiste route
begeleid.
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Voor extra informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Roos Groep B.V. via
nummer 06 23 63 84 62 of info@roosgroep.com. Voor vragen die direct te maken
hebben met de uitvoering van de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met
de projectleider van Roos Groep B.V. Sven de Jong 06 20 43 20 10.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Sven de Jong
Projectleider

