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Beste ondernemer,
Vanaf medio november gaan wij in uw buurt (Utrechtseweg, vanaf de Poortdijk tot aan de Oranje
Nassaulaan) werkzaamheden verrichten aan de weg, fiets- en voetpaden en bomen. Met deze brief
informeren wij u welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren, hoe de planning er ongeveer uit gaat zien
en waarom wij graag in overleg willen treden.
Werkzaamheden
Opvang regenwater
Nu staan er bij heftige regenbuien regelmatig grote plassen op de Utrechtseweg. Dit gaan we mede
oplossen door het aanleggen van een nieuw hemelwaterstelsel. We koppelen de huidige afvoerputten
(kolken) af van het rioolstelsel en laten het regenwater via het nieuwe hemelwaterstelsel weglopen
naar de Stadsvijver.
We passen ons dus aan aan het veranderende klimaat waarin we niet alleen steeds meer te maken
hebben met hete zomers, maar ook met hevige regenbuien. Én een ander voordeel: we belasten ons
rioolstelsel en de zuiveringsinstallaties minder.
Asfalt
Dit gedeelte van de Utrechtseweg wordt voorzien van een nieuw toplaag asfalt.
Fiets- en voetpaden
De fiets- en voetpaden worden opnieuw bestraat.
De Utrechtseweg is een drukke weg met veel autoverkeer. Wil je de Utrechtseweg te voet of te fiets
oversteken, zonder gebruik te maken van de oversteekplaatsen, dan moet je heel goed opletten. Dit
maken we veiliger door één oversteekplaats te maken ter hoogte van de Kon. Wilhelminalaan. Dit
wordt een oversteek in twee stappen door een verhoogde verharding midden op de weg te maken.
Het is straks niet meer mogelijk ter hoogte van het Prins Hendrikplantsoen de Utrechtseweg over te
steken.
Bomen
IJsselstein is een stad met een groene uitstraling. Dat willen we graag behouden. Er staan nu ca.
140 bomen aan de Utrechtseweg. Dit zijn teveel bomen. De bomen hebben nauwelijks zijtakken en
alleen in de top bladeren, waar onder de uitstoot van auto’s blijft hangen, de wortels drukken op de
riolering en drukken de straat/tegels omhoog. De bomen worden allemaal verwijderd. Afhankelijk van
de te kiezen boomsoorten, komen er tussen de 27 en 40 bomen terug.
Het Groenplatform IJsselstein (GPIJ) denkt met de gemeente IJsselstein mee waar we in IJsselstein
ter compensatie nieuwe bomen kunnen aanplanten.
De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.
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En we gaan met direct aanwonenden van de Utrechtseweg hierover in gesprek. We moeten daarbij de
aantekening maken dat we beperkt zijn in de keuze. Dit heeft te maken met de gewenste
biodiversiteit, het gebruik van de openbare ruimte en de aanwezigheid van vleermuizen. De
vleermuizen zijn beschermde diersoorten. Zij nestelen nu in de bomen bij het appartementengebouw
op de hoek van de Poortdijk/Utrechtseweg. De vleermuizen gebruiken de Utrechtseweg als
aanvliegroute naar de stadsvijver om daar hun voedsel te zoeken. Wij zijn volgens de Wet
natuurbescherming verplicht hun leefomgeving te handhaven.
planning
De werkzaamheden staan gepland voor medio november 2021 en gaan naar verwachting tot medio
maart 2022 duren. Voorafgaand de uitvoeringswerkzaamheden ontvangt u concreter informatie van
de aannemer. Dit alles is nog afhankelijk van de besluitvorming van het bevoegd gezag (Provincie
Utrecht) m.b.t. een ontheffing voor het rooien van de bomen en de levertijden van de materialen.
De bovengenoemde werkzaamheden kan wat voor uw onderneming betekenen met betrekking tot de
bereikbaarheid en logistiek. Om deze reden willen wij u vragen om afspraak te maken met de
gemeente IJsselstein. U kunt mij bereiken via het telefoonnummer 14 030. U kunt ook een afspraak
maken door een mail te sturen met uw contactgegevens aan info@ijsselstein.nl.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN
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