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Reeuwijk-Bodegraven

Utrecht A12

Gouda werkt aan de Stad

Nieuws
19 oktober 2016

Waar wordt de komende maanden gewerkt?

Herinrichten terrassen aan de Markt
Wanneer: eind 2016/begin 2017
Wat: werkzaamheden nutsvoorzieningen en aanpassing rijbaan

14

Onderhoud vaste bruggen

aag
2

Wanneer: 2016 en 2017
Wat: vervangen van vijf plantsoenbruggen

Jac. P. Thijsselaan
Wanneer: t/m februari 2017
Wat: ophoging en
herinrichting

3

ensingel

Onderhoud beweegbare bruggen en
sluizen

er van Reen

Burgemeest

15

Wanneer: 2016 en 2017
Wat: groot onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen

16

Vervangen beschoeiingen
Wanneer: 2016 en 2017
Wat: aanpak beschoeiingen en
aanleg natuurvriendelijke oevers

Bloemendaal
Wanneer: tot april 2017
Wat: repareren/renoveren
riolen

17

7
Herstraatwerkzaamheden

Jan van Beaumontstraat e.o.

Wanneer: 2016
Wat: op diverse pleken in Gouda
vindt herstrating plaats

Wanneer: laatste kwartaal 2016
Wat: plantvakken aanplanten

5

Burgemee
ster Jam
essingel
Wanneer: t/m januari 2017
Wat: ophogen en herinrichten
weg en rioolwerkzaamheden 12

18

Keerkring

Graaf Florisweg

Achterwillenseweg
Wanneer: december 2016 t/m
april 2017
Wat: ophogen wegvakken tussen
Dijkgraafslag en
11
Gloriantplantsoen

Vrouwebrug

Hoek Lage Gouwe en Turfmarkt
Wanneer: eerste kwartaal 2017
Wat: rioolrenovatie en
vernieuwing
8

Wanneer: vierde
kwartaal 2016/
l
ge
eerste kwartaal
2017
in
s
Wat: realiseren
nooduitlaat in
n
tte
bestaande
brugconstructie
13
Ka

Goudse Houtsingel
Wanneer: t/m begin november
Wat: aanpassing ontsluitingswegen

Wanneer: tot 2017
Wat: vervangen brug en
herstel van walmuren

10

Roerdompstraat

Vreewijk-Zuid

Wanneer: oktober 2016 tot
eind 2017
Wat: bouw- en woonrijp maken

Wanneer: t/m juni 2017
Wat: ophogen en herinrichten
openbare ruimte

9

Achter de Kerk
Wanneer: tot medio 2017
Wat: vervangen kabels,
leidingen en bestrating

1

Collatiebrug en walmuren

2

6

Nieuwe Veerstal

N207

N228
Oudewater
N207

Weidebloemkwartier
Wanneer: november 2016 tot
medio 2019
Wat: riool vervangen,
ophogen en herinrichten

Meer informatie
Gouda werkt aan de stad om deze beter, toegankelĳker en
vooral ook aantrekkelĳker te maken. We vinden het belangrĳk
dat u als inwoner op de hoogte bent van de werkzaamheden
die er in uw directe woonomgeving plaatsvinden. Daarom
informeren we u via inloopavonden, brieven, www.gouda.nl en
deze themapagina.
1 Goudse Houtsingel
In verband met de aanleg van
de nieuwe woonwijk ‘Land van
Steyn’ passen we de ontsluitingswegen aan en voorzien deze
van geluidreducerend asfalt.
2 Vreewĳk-Zuid
We hogen het gebied op en
richten de straat in als geasfalteerde 30km-zone. Verder vindt
het parkeren plaats in vakken en
komen er aparte inzamelplaatsen voor huisvuil. Meer info:
www.gouda.nl/vreewijkzuid
3 Jac. P. Thĳsselaan
Grootschalig onderhoud aan
de Jac.P. Thijsselaan. De straat
wordt opgehoogd en twee delen
van de straat krijgen nieuwe inrichting.

4 Weidebloemkwartier
Een deel van het riool is vervangen en de straten heringericht tijdens het project Margrietplein. Nu gaat gemeente Gouda
in het overige deel van het Weidebloemkwartier de riolering vervangen. Gelijktijdig richten we de
openbare ruimte opnieuw in en
brengen deze op hoogte.
5 Jan van Beaumontstraat
De riolering en bestrating zijn
aangepakt. Om de straat weer
compleet te maken, worden de
plantvakken opnieuw aangeplant met rozen, bosplantsoen
en nieuwe bomen.
6 Achter de Kerk
We herstellen het verzakte
straatwerk rond de kerk. Tijdens
deze werkzaamheden zullen de
nutsbedrijven ook de kabels en

Meer weten over het werk aan de weg?
De laatste informatie over werkzaamheden en
omleidingsroutes in de stad vindt u op:
www.gouda.nl/werkaandeweg
U kunt hier ook een handige interactieve kaart bekĳken.

4

leidingen vervangen. Meer info:
www.gouda.nl/achterdekerk
7 Rioolreparaties
Bloemendaal
Beschadigde riolen zijn met moderne technieken zo veel mogelijk van binnenuit te herstellen. Het werkgebied ligt tussen
de Bloemendaalseweg en de
Groenhovenweg. Meer info:
www.gouda.nl/bloemendaal
8 Hoek Lage Gouwe
en Turfmarkt
We renoveren het inpandig rioolsysteem en leggen een nieuwe
leiding in de straat.
9 Roerdompstraat
Vanwege de bouw van 15 woningen moeten we het voormalig schoolterrein naast de Roerdompstraat bouw- en woonrijp
maken.
10 Vervangen Collatiebrug
en walmuren
De Collatiebrug aan de Jeruzalemstraat verkeert in slechte staat en deze moet vervangen worden. Tegelijkertijd

verplaatsen we het trafostation
en herstellen we de aansluitende
walmuren langs het Raoul Wallenbergplantsoen en de Jeruzalemstraat.
11 Achterwillenseweg
In oktober/november 2016 voeren de water- en elektranetbeheerders voorbereidende werkzaamheden uit. Hierna wordt de
weg opgehoogd en heringericht.
12 Keerkring
De verzakte weg wordt opgehoogd, heringericht en het rioolgemaal vernieuwd. Tijdelijk is inen uitrijden van de Keerkring via
de Nieuwe Gouwe Oostzijde toegestaan. Meer info: www.gouda.
nl/keerkring.
13 Vrouwebrug
Bouw van een nooduitlaat in de
brug. Deze uitlaat is onderdeel
van het rioolsysteem en zorgt ervoor dat bij hevige regenval minder water op straat blijft staan.
14 Herinrichten terrassen
aan de Markt
Stedin verricht werkzaamheden

aan de gasleidingen en elektriciteitskabels. De terrassen aan
de noordzijde (bij de Waag)
worden heringericht, waarbij
de loopstrook tussen de terrassen en de gevels vervalt. In
2017 richten we de rijbaan opnieuw in, die voor deze terrassen langsloopt.

17 Vervangen beschoeiingen
De stabiliteit van de oeverbescherming moet overal langs de
watergangen gewaarborgd blijven, zodat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar is als
berging en voor de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Meer info:
www.gouda.nl/beschoeiingen.

15 Onderhoud vaste
bruggen
In 2016 vervangen we twee
bruggen in de Slagenbuurt en
een plantsoenbrug in de Steinenbuurt. In 2017 pakken we
een brug aan in het Weidebloemkwartier en een brug in
de Hoef- en Veldbuurt.

18 Herstraatwerkzaamheden
Op de volgende plekken vindt
herstrating plaats:
Wĳdstraat - Herstraten loopstroken tussen Markt en Lage
Gouwe van 24 t/m 28 oktober.
Dubbele buurt - Herstraten rijbaan en loopstroken van ING
Bank tot St. Jansebrug van 31
oktober t/m 4 november.
Arnout Drostkade - Herstraten
rijbaan en parkeerstroken van
november t/m medio december 2016
Houtmansgracht - Herstraten

16 Onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen
We voeren dit jaar groot onderhoud uit aan de Dirck Crabethbrug, Goverwellebrug, Pottersbrug, Rabatbrug, Steve
Bikobrug, Sint Joostbrug en de
Remeijnsbrug. Voor 2017 staan
de Graaf Florisbrug, Kazernebrug, Kleiwegbrug en de Mallegatsluis op de planning.

gedeelten parkeervakken en
voetpaden in december 2016.
Kleiwegplein - Herstraten voetpaden rondom de kruising in
december 2016.

