
Dit wijkbericht is een uitgave van de gemeente Nieuwegein telefoonnummer: 14 030 www.nieuwegein.nl 

Maandag 15 mei 2017

Buurtbericht
  Jutphaas Wijkersloot
 

 

 

 

Werkzaamheden Vredebestlaan 23 

De kleding- en de speelgoedbank zijn sinds 

april dit jaar tijdelijk gehuisvest in het 

voormalige schoolpand aan Vredebestlaan 

23. Op het schoolplein worden enkele 

parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van 

de kleding- en de speelgoedbank. In dit 

buurtbericht brengen we u op de hoogte van 

de nodige werkzaamheden en de planning 

voor de aanpassingen van het schoolplein.  

Wat gaat er precies gebeuren? 

Voor de tijdelijke situatie waarin de kleding- en 

speelgoedbank gebruik maken van het 

voormalige schoolgebouw worden een inrit en 

zeven parkeervakken gerealiseerd. De inrit 

komt op de plek van de voetgangersentree 

naar het schoolplein. De parkeervakken worden 

gemarkeerd op een gedeelte van de bestaande 

tegelverharding. 

 

Om de auto-inrit te realiseren, wordt een 

lichtmast verplaatst en moeten de twee bomen 

direct aan de weerszijden van de bestaande 

voetgangersentree wijken. De lichtmast zal 

verplaatst worden naast de nieuwe auto-inrit. 

De twee bomen worden gekapt. De vergunning 

hiervoor is reeds verleend in 2015. Verder zal 

op het terrein een rij anti-parkeerpaaltjes 

geplaatst worden aan de zijde van de zandbak. 

Dit om te voorkomen dat auto’s daar parkeren. 

Planning 

De werkzaamheden aan de bestrating zijn 

gepland vanaf 29 mei 2017 t/m 4 juni 2017. 

Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden 

de bomen in week 21 gekapt. 

Wat kunt u verwachten? 

Voor de werkzaamheden aan de inrit zal de 

Vredebestlaan ter hoogte van nr. 23 tijdelijk 

versmald worden met een wegafzetting. Verder kunt 

u tijdens werktijden enige geluidsoverlast ervaren 

van de bestratingswerkzaamheden en het kappen van 

de twee bomen. 

 

Waar kan ik terecht voor informatie? 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact 

opnemen met projectleider de heer A. van Vliet en de 

toezichthouder de heer H. Tombal. U kunt hen 

bereiken via de mail arno.vanvliet@nieuwegein.nl of 

H.tombal@nieuwegein.nl of via het algemeen 

nummer 14 030. 

 

 


