CU op straat

17 juni 2014

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Vooropnames, meetbouten en peilbuizen omgeving Paardenveld
& Amsterdamsestraatweg
De werkzaamheden op de Catharijnesingel zijn in volle gang. Na de verkeersaanpassingen op de Paardenveldrotonde
wordt nu gestart met de vervanging van het diepriool. Om te kunnen monitoren of de werkzaamheden geen schade
veroorzaken is een aantal maatregelen nodig.
Vooropnames
Om de huidige status van de panden rondom het werk in beeld te brengen worden vooropnames van panden in de buurt gemaakt.
Om de grondwaterstand te monitoren worden meetbouten en peilbuizen geplaatst. Vaak wordt hier een straal van zo’n vijftig meter
rond de bouwput voor genomen. Voor de toekomstige werkzaamheden staan er vooropnames gepland voor een deel van de panden
rond het gebied Weerdsingel/Amsterdamse straatweg. De vooropnames langs de Catharijnebaan zijn inmiddels afgerond en de betreffende bewoners hebben hier bericht over gehad.
Meetbouten en peilbuizen
Het plaatsen en monitoren van het grondwaterpeil middels de peilbuizen is al in een eerdere fase opgepakt. Het plaatsen van meetbouten zal over twee weken plaatsvinden en is uit voorzorg om eventuele verzakkingen van panden tijdens het werk direct te kunnen waarnemen en indien nodig de werkmethode aan te passen om verzakking te voorkomen. Voor het plaatsen van de meetbouten
worden net boven het straatniveau twee kleine gaatjes in de voor- of zijgevel geboord. De meetbouten zelf zijn zo’n 8 mm dik en over
het algemeen nauwelijks zichtbaar.
De meetbouten worden gemonteerd in een aantal woningen in het gebied Weerdsingel/Amsterdamse straatweg en het gebied
rondom politiebureau Paardenveld en de Bergstraat. Bewoners van panden waar we de meetbouten willen monteren, ontvangen binnen twee weken na dagtekening een brief van Fides (schade expertisebureau door voor de gemeente deze werkzaamheden verzorgd),
waarin ze persoonlijk worden geïnformeerd.
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Bezwaar
Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van meetbouten in de gevel van uw pand of het plaatsen van peilbuizen in uw tuin, vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. U kunt ons dit laten weten via 030-2869650 en stationsgebied@utrecht.nl
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht in het Infocentrum Stationsgebied (Vredenburg 40). Geopend op doordeweekse dagen van 13.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Telefonisch bereikbaar via 030 286 9650 of via stationsgebied@utrecht.nl
Wilt u informatie over de werkzaamheden in uw buurt ook per mail ontvangen? Stuur dan een mail met uw adres naar t.van.garderen@utrecht.nl.

Infocentrum
Adres

Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur		
zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

volg ons op

cu2030.nl

