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Geachte heer/mevrouw
In oktober hebben wij u geïnformeerd over werkzaamheden in uw buurt (Utrechtseweg, vanaf de
Poortdijk tot aan de Oranje Nassaulaan) aan de weg, riolering, fiets- en voetpaden en bomen.
Met deze brief informeren wij u over de start van de werkzaamheden op maandag 10 januari 2022.
Aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW B.V. gaat het werk in drie fases uitvoeren:
Fase 1 van 10 januari t/m 4 maart: werkzaamheden aan de Utrechtseweg vanaf de kruising met de
Poortdijk tot aan de Kon. Wilhelminalaan.
Fase 2 van 7 maart t/m 25 maart: werkzaamheden vanaf de Kon. Wilhelminalaan aan de kruising
Utrechtseweg/Oranje Nassaulaan.
Fase 3: datum nog niet bekend. Werkzaamheden aan de Oranje Nassaulaan. De verwachting is deze
werkzaamheden in één nacht te doen om de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken.
Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene obstakels in de
grond.
Fase 1 en fase 2:
• De provincie Utrecht heeft ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend om alle bomen aan
de Utrechtseweg te verwijderen.
• Er wordt een nieuw hemelwaterstelsel aangelegd.
• De fiets- en voetpaden worden opnieuw bestraat.
• Aanleg van een oversteekplaats in twee stappen te hoogte van de Kon. Wilhelminalaan.
• Planten van nieuwe bomen aan de zuidzijde van de Utrechtseweg (voor de even huisnummers).
Aanwonenden hebben meegedacht in de keuze van de nieuw te planten bomen. De gekozen
boomsoorten zijn: Amerikaanse Eik (Quercus Rubra), Valsa Acacia (Robina Pseudoacacia) en de
gewone beuk (Fagus Sylvatica).
In de ontheffing voor het verwijderen van bomen stelt de provincie Utrecht voorwaarden voor het
inrichten van het openbaar groen. Wij zijn hierover nog in gesprek met de provincie Utrecht. Als
een wijziging optreedt in ons plan dan informeren wij u hier nog over.
• De groenstrook wordt voorzien van een kruidenmengsel.
• Dit gedeelte van de Utrechtseweg wordt voorzien van een nieuw toplaag asfalt.

De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Bankrelatie BNG
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente. NL79BNGH028.50.09.958

datum
ons kenmerk
blad 2 van

16 december 2021
776950
2

Fase 3:
• Doortrekken van het nieuwe hemelwaterstelsel naar de stadsvijver.
• Aanpassen verkeerslussen voor de verkeerslichten.
• Asfalteren
Wat betekenen deze werkzaamheden voor u als bewoner?
• De Utrechtseweg wordt afgesloten voor alle verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers), met
uitzondering voor de gevestigde bedrijven aan de Utrechtseweg,
• Bereikbaarheid woning: uw woning is te allen tijde via de voor- of achterzijde te bereiken.
Veiligheid
De Utrechtseweg is afgesloten voor alle verkeer. Dit is nodig om de werkzaamheden goed en veilig te
kunnen uitvoeren. Wij verzoeken u dringend: respecteer deze afsluiting. Ga niet te voet de
Utrechtseweg op. Ook niet om uit belangstelling bij de werkzaamheden te gaan kijken. Er wordt met
groot materieel gewerkt en bij het verwijderen van de bomen kunnen altijd takken uit de bomen vallen.
Veiligheid boven alles!
Aanspreekpunten
Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. Zowel de gemeente als ook de
aannemer proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.
De werkzaamheden zijn op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.
Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?
U kunt op werkdagen tussen 0800 en 17.00 uur contact opnemen met:
Jan van Leeuwen Jr., uitvoerder
Tel. 0348-441293
E-mail: jvl@vanleeuwengww.nl
Toezichthouder namens de gemeente IJsselstein is
Johan Tolenaars
Tel.: 06 16870425
Ook hij is te bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur
Op www.ijsselstein.nl/utrechtseweg hebben wij een projectpagina ingericht waar u alle informatie
(zoals bijvoorbeeld tekeningen, omleidingsroutes en keuze bomen) over dit project kunt vinden.
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN IJSSELSTEIN
namens dezen,
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