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werkzaamheden in het Utrechtse Stationsgebied

Infocentrum

Werkzaamheden Eneco maandag 22 mei t/m vrijdag 9 juni
Op dit moment vindt er een aantal werkzaamheden plaats aan en rondom het begin van de Croeselaan. Één 
van de werkzaamheden is het verleggen en vernieuwen van de warmtetransportleiding door Eneco. Om ruimte 
te maken voor de werkzaamheden wordt het fietspad langs de Rabobank van 22 mei t/m 9 juni afgesloten. Om 
het fietspad zo snel mogelijk weer open te kunnen stellen, werkt Eneco in deze periode langer door en mogelijk 
ook in het weekend. 

volg ons op Adres  Stadsplateau 1    

  (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  

 

Fietspad langs Rabobank afgesloten
Om ruimte te maken voor de werkzaamheden worden het fietspad en de rijbaan langs de Rabobank van 22 mei t/m 9 
juni afgesloten. Auto- en fietsverkeer kunnen gewoon doorgang blijven vinden. Fietsers richting het centrum steken ter 
hoogte van de van Zijstweg bij de verkeerslichten over naar het overliggende fietspad (aan de kant van uw woning). Het 
autoverkeer rijdt in beide richtingen over de rijbaan aan de woningenkant. De route wordt ter plekke met gele bebording 
weergeven.

Avond- en mogelijk weekendwerkzaamheden
Eneco werkt van maandag 22 mei t/m vrijdag 9 juni door tot 21:00 uur in plaats van tot 19:00 uur en mogelijk in deze 
periode ook in de weekenden van 09:00 uur tot uiterlijk 21:00 uur. Uitzonderingen zijn Hemelvaartsdag, donderdag 25 
mei, en Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Veemarktstraat - van 
Zijstweg aan de kant van de Rabobank. Eneco probeert de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. De avondwerk-
zaamheden duren daarom niet langer dan tot 21:00 uur, en de werkzaamheden die het meest geluidsoverlast geven, 
zoals het openbreken van de Croeselaan, gebeuren overdag. Het geluid dat u ‘s avonds kunt horen is afkomstig van werk-
zaamheden als lassen, slijpen, rijdende bouwkranen en het geluid van achteruit rijdende vrachtwagens.

Klachten of vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met omgevingsmanager Erik Robaard van MVOI, via  
tel. 06-82016122 of per e-mail via e.robaard@mvoi.nl. Heeft u vragen over de warmtelevering? Dan kunt u contact opne-
men met de klantenservice van Eneco via tel. 0900-0201. 

Per e-mail op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden?
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden in uw buurt. Wilt u liever dat we u per e-mail op 
de hoogte houden? Geef dan uw naam, huisadres en e-mailadres door aan stationsgebied@utrecht.nl.


