CU op straat

Maart 2017

werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Werkzaamheden Eneco bij Leidsekade
Energieleverancier Eneco voert van maandag 20 maart tot en met maandag 8 mei in uw buurt onderhoudswerkzaamheden uit aan de warmtetransportleiding. De werkzaamheden vinden plaats op het voet- en fietspad op de kruising van de
Damstraat en de Leidsekade. Het werkterrein loopt tot en met het grasveldje voor de Leidekade, waar nu de fietsenrekken
staan en wordt afgezet met bouwhekken.
U kunt tijdens de werkzaamheden uw woning gewoon bereiken en de parkeerplekken blijven beschikbaar. In uiterste nood heeft de
aannemer tijdelijk twee parkeerplekken nodig om ruimte te creëren voor de werkzaamheden. Daarnaast hebben de werkzaamheden
geen invloed op de warmtelevering. De werkzaamheden worden door aannemer MVOI BV uitgevoerd. De werktijden zijn van maandag
tot en met vrijdag van 7.00 tot uiterlijk 19.00 uur.
Verkeershinder
De werkzaamheden worden deels op het voet- en fietspad uitgevoerd. Voetgangers en fietsers worden om de werkzaamheden geleid. Het begin van de Damstraat wordt tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer. Het gaat om het deel tussen de Graadt van
Roggenweg en de Leidsekade. Komend vanaf de Leidsekade kun je tijdens de werkzaamheden niet linksaf slaan naar de Graadt van
Roggenweg, maar wordt je rechtsaf via de Damstraat geleid.
Asbest verwijderen
Van vrijdag 7 tot en met donderdag 13 april worden kleine delen van de warmtetransportleiding verwijderd waar mogelijk asbest in
verwerkt zit. Dit gebeurt volgens de juiste veiligheidsmaatregelen.
Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met MVOI, omgevingsmanager Erik Robaard, via tel. 06-82016122 of
per e-mail via e.robaard@mvoi.nl. Hij is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:00 uur. Heeft u vragen over de warmtelevering? Dan
kunt u contact opnemen met de klantenservice van Eneco via tel. 0900-0201. U kunt uw vraag ook stellen op www.eneco.nl.
Werkzaamheden omgeving Croeselaan
De werkzaamheden bij de Damstraat zijn onderdeel van het voorbereidende werk voor de herinrichting van het deel van de
Croeselaan, tussen het Jaarbeursplein en de Van Zijstweg. Dat wordt een straat met veel groen en een 30 km-zone. Om dit mogelijk
te maken, moeten er flink wat kabels en leidingen worden verlegd. Dat gebeurt in fasen. In maart start energieleverancier Eneco met
het verleggen van een warmtetransportleiding in de middenberm. Deze transportleiding is een onderdeel van de leiding gelegen in de
Damstraat.

Infocentrum
Adres

Stadsplateau 1				

volg ons op

(bovenaan de trappen van het Jaarbeursplein)
Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00		

cu2030.nl

