WIJKBERICHT december 2017
Zoals eerder aangekondigd en zichtbaar, rijdt de bus via de nieuwe bussluis. Op dit moment is de infra aannemer bijna
gereed met de aanleg van de tijdelijke parkeerplekken in de Troosterlaan aan de zijde van de kerk. De Troosterlaan
wordt na deze werkzaamheden opengesteld als eenrichtingsverkeer voor autoverkeer vanuit de Kapteynlaan naar de
Obbinklaan. De werkzaamheden ten noorden van de Eykmanlaan zijn inmiddels gereed. De duiker en het hoofdriool
zijn aangebracht en de waterpartij is vergroot. Het kunstwerk Genesis is verplaatst in de richting van de Jordanlaan.

figuur 1

Hieronder treft u een update aan van de werkzaamheden begin 2018:
Week 2: start door de firma Van de Heuvel (aannemer van de nutsbedrijven) in de Obbinklaan/Troosterlaan ter hoogte van
Foto Romp aan de zijde van het winkelcentrum met het openmaken van de bestrating voor het verwijderen van de kabels
en leidingen.
Vanaf week 2 zal ook de nieuwe omleiding ingezet worden (zie figuur 1). Vanaf dat moment wordt er gereden over de
noordelijke helft van de rijbaan op de Eykmanlaan. De fietsers worden naar de noordelijke zijde omgeleid. De Kapteynlaan
wordt vanaf week 2 tot en met circa week 18 afgesloten, omdat hier de riolering wordt vervangen en de Kapteynlaan
opnieuw wordt ingericht. In deze periode wordt voor het verkeer vanaf de Eykmanlaan een duidelijke omleiding
weergegeven richting het winkelcentrum.

-2Circa week 2 worden een aantal platanen van het plein en nog te verplanten bomen aan de Eykmanlaan en
Kapteynlaan verplaatst. De nog te kappen bomen zullen eveneens rond week 2 verwijderd worden. Dit geldt
alleen voor de bomen conform de verleende vergunning.
Vanaf week 3 zal de Valetonlaan ter hoogte van de voormalige DA afgesloten zijn voor verkeer. De
vrachtwagen van AH zal voor het laden en lossen vanaf dat moment rijden door de Obbinklaan en Valetonlaan.
Week 4: plaatsen bouwhekken aan de Valetonlaan + Eykmanlaan + Kapteynlaan rondom het nieuw te
bouwen AH door de aannemer. De bewoners van de Valetonlaan zullen vanaf dit moment via de ‘corridor’ naar
hun woningen lopen. De viswagen Van Mheen zal iets verplaatst worden richting het plein in verband met de
hekken aan de zijkant van de bakker. Cafetaria Shi zal vanaf dat moment alleen via de passage bereikbaar zijn
en niet meer vanaf de achtergevel.
Week 5: plaatsen van de keten van de aannemer aan de achterzijde/Valetonlaan. Vanaf week 4 worden de
winkels (vanaf de bakker t/m Gall&Gall) via de voorzijde/entree winkel te bevoorraden (uitzondering is de
slagerij). Hieronder treft u de tekening aan van de bouwplaats.

Week 6-7: in deze weken wordt het bouwterrein voor de nieuwe AH afgegraven en vindt de sloop van de
voormalige DA plaats. Op de puilijn van de oude DA grenzend aan de passage komt een schot (passage blijft
hier gehandhaafd/bereikbaar).
Week 9-12: in deze weken worden de trillingsarme boorpalen ter plaatse van de nieuwe AH ingebracht. De
start is vanaf de voormalige DA (van west naar oost).
Vragen:
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit informatiebericht dan verzoeken wij u contact met ons op te
nemen via storm@fimek.nl. Vanaf 11 januari 2018 tussen 09.00 en 12.00 uur bent u ook van harte welkom
tijdens het wekelijks spreekuur bij winkelcentrum De Gaard (vooralsnog is de locatie bij de voormalige DA De
Gaard).Mocht u dit bericht niet rechtstreeks van ons ontvangen en wilt u op de adressenlijst staan, meldt u
dan aan door uw mailadres door te geven via storm@fimek.nl. Voor algemene vragen over de wijk kunt u
contact opnemen met het wijkbureau Noord-oost; telefoon 14 030 of noordoost@utrecht.nl. Alle
nieuwsberichten en informatiebrieven rondom de bouw kunt u terugvinden via www.winkelcentrumdegaard.nl

