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Vervanging duiker M.A. Reinaldaweg

Geachte heer, mevrouw,
Begin juli hebben wij u per brief geïnformeerd over het verschuiven van de werkzaamheden aan de
kapotte duiker in de M.A. Reinaldaweg (N20a) in Linschoten. Gezien de vakantieperiode willen wij
de nieuwe datum van de werkzaamheden nog een keer herhalen, zodat u niet voor een verrassing
komt te staan.
19-22 AUGUSTUS: VERVANGEN DUIKER ONDER DE REINALDAWEG

Omdat de duiker onder de M.A. Reinaldaweg in Linschoten slecht functioneert en wateroverlast
veroorzaakt, wordt deze venrvijderd. De verwijderde duiker wordt vervangen door twee nieuwe
duikers waarmee de capaciteit van de waterafvoer vanuit de woonwijk sterk verbetert.
De werkzaamheden voor het verwijderen en vervangen van de kapotte duiker vinden plaats in het
weekend van 19-22 augustus. De festiviteiten in Montfoort blijven bereikbaar tijdens het evenement
'De 24 uur van Montfoort'.
WEGAFSLUITING, BEREIKBAARHEID EN OVERLAST
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet een gedeelte van de M.A. Reinaldaweg worden

afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen de Van Rietlaan en de Van de Valk Boumanstraat.
De wegafsluiting vindt plaats vanaf vrijdagavond 19 augustus , 21:00 uur tot maandagochtend
22 augustus, 05:30 uur. Linschoten blijft bereikbaar vanaf de M.A. Reinaldaweg via de Laan van
Rapijnen en de Van de Valk Boumanstraat. Bestemmingsverkeer voor de M.A. Reinaldaweg tussen
de A12 en de Van Rietlaan blijft bereikbaar via de 412. Doorgaand verkeer wordt met borden
omgeleid via provinciale wegen en rijkswegen. Fietsverkeer wordt omgeleid door Linschoten. De
bereikbaarheid met openbaar vervoer (busdienst Connexxion) blijft ongewijzigd, maar er moet
rekening worden gehouden met een iets langere reistijd.
Om de duikers te kunnen plaatsen, zal het wegdek worden opengebroken. Om de werkzaamheden
in één weekend te kunnen afronden, zal er's nachts worden doorgewerkt. Dit betekent dat vooral in
de nacht van vrijdag op zaterdag (van 21:00 uur tot 0:600 uur) sprake kan zijn van (geluids)overlast
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Voor alle werkzaamheden geldt dat onverwachte omstandigheden kunnen leiden tot een aanpassing
van de planning. Mocht hier onverhoopt sprake van zijn, dan krijgt u opnieuw bericht van ons.
VRAGEN?
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de heer De Jong van de provincie

Utrecht:
(030) 2582e10
E chris.de.jong@provincie-utrecht.nl
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Wij hopen u met deze brief naar behoren te hebben geÏnformeerd en danken u bijvoorbaat voor uw
begrip.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

de heer C.V. de Jong,
projectleider afdel ing Wegen
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