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Nieuws
13 april 2016

Gouda werkt aan de Stad

Waar wordt de komende maanden
gewerkt?
Reeuwijk-Bodegraven
Utrecht A12

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.

Bloemendaal/Plaswijck
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Jac. P. Thijsselaan
Wanneer: 3e kwartaal 2016
Wat: ophoging en
herinrichting

Wanneer: 2016
Wat: repareren/renoveren
riolen
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Burgemeest

Onderhoud vaste bruggen
Wanneer: 2016
Wat: vervangen plantsoenbruggen

10

Onderhoud beweegbare bruggen en
sluizen
Wanneer: 2016
Wat: groot onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen
Vervangen beschoeiingen

Jan van Beaumontstraat e.o.
Wanneer: april t/m juli
Wat: ophogen straat en
aanleggen riolering
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Wanneer: 2016
Wat: aanbrengen/vervangen
beschoeiingen en aanleg natuurvriendelijke oevers
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Graaf Florisweg
Kop van de Kleiweg

Wanneer: t/m 16 juni
Wat: aanleg fietsensteiger
Crabethstraat
Wanneer: april t/m juli
Wat: vervanging riolering
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Goudse Houtsingel
Wanneer: september tot eind 2016
Wat: aanpassing ontsluitingswegen
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Achter de Kerk
Wanneer: tot medio 2017
Wat: vervangen kabels,
leidingen en bestrating
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Oranjeplein
Wanneer: medio 2016
Wat: herinrichting kruising

9
Nieuwe Veerstal
Riool Kuiperstraat e.o.
Wanneer: tot juni
Wat: aanleg nieuw riool/
renoveren bestaande riolen
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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 Kop van de Kleiweg
De fietsen op het Kleiwegplein
(78 plaatsen) krijgen een andere
locatie zodat er meer ruimte beschikbaar komt, om op het Kleiwegplein horeca te integreren.
De fietsen kunnen na de realisatie op een fietsensteiger (ongeveer 140 plaatsen) worden geparkeerd naast de Kleiwegbrug.
De fietsensteiger wordt zo ingepast dat deze als het ware een

verlenging wordt van de pleziervaartsteigers aan het Regentesseplantsoen.
Afsluiting
Regentesseplantsoen
In verband met de werkzaamheden is het Regentesseplantsoen
afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer van 18 april t/m 24 juni.
Het verkeer wordt omgeleid via
het Bolwerk.

Nieuwe situatie Kop van de Kleiweg.

Afsluiting Korte Vest
Om de bestrating opnieuw aan te
brengen, wordt de Korte Vest afgesloten voor al het verkeer. De
werkzaamheden vinden plaats in
twee weekenden: 16 t/m 18 april
en 23 t/m 25 april. De afsluiting
geldt van zaterdag 18.00 uur t/m
maandagochtend 6.00 uur.
Kijk voor omleidingroutes op
www.gouda.nl/kopvandekleiweg. Heeft u vragen over dit project? Mail dan naar projectondersteuningpor@gouda.nl of bel met
de afdeling Projecten openbare
ruimte via tel. 14 0182.
2 Goudse Houtsingel
Op de Goudse Houtsingel worden in verband met de aanleg
van de nieuwe woonwijk “Land
van Steyn” aanpassingen gedaan aan de ontsluitingswegen.
De nieuwe wegen worden voorzien van geluidreducerend asfalt.
3 Jac. P. Thĳsselaan
Er wordt grootschalig onderhoud
uitgevoerd in de Jac.P. Thijsselaan. De straat wordt opgehoogd

en twee delen van de straat worden opnieuw ingericht.
4 Riool Kuiperstraat e.o.
In de Kuiperstraat, Saffraanpoort, Rozemarijnpoort en St.
Barbarahof wordt het riool opgeknapt. Er wordt een nieuwe buis
aangelegd in de bestaande buis
en de bestaande huisaansluitingen worden opnieuw op het riool
aangesloten. Begin februari zijn
de riolerings- en ophoogwerkzaamheden gestart.
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Jan van Beaumontstraat
e.o.
In de Jan van Beaumontstraat
en de Van Oldenbarneveltstraat
worden
rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De riolering
in de Graaf van Bloisstraat en
P.C. Bothstraat wordt gerenoveerd. Ook plaatst de gemeente een pompgemaal in de Van
Oldenbarneveltstraat en wordt
de Jan van Beaumontstraat opgehoogd. Gelijktijdig wordt de
inrichting vernieuwd met nieuwe beplanting, bomen en bestrating.
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6 Achter de Kerk
Het verzakte straatwerk rond de
kerk wordt hersteld. Tijdens de
werkzaamheden aan de bestrating, zullen de nutsbedrijven ook
de kabels en leidingen vervangen. Kijk voor meer info op www.
gouda.nl/achterdekerk.
7 Bloemendaal/Plaswĳck
Beschadigde riolen worden met
moderne technieken zo veel mogelijk van binnenuit hersteld. Het
werkgebied ligt tussen de Bloemendaalseweg en de Groenhovenweg. Kijk voor meer info op
www.gouda.nl/bloemendaal.
8 Crabethstraat
De bestaande riolering in het zuidelijk deel van de Crabethstraat
(Crabethpark-Kattensingel)
wordt vervangen. In combinatie met deze rioolvervanging
wordt de straat opgehoogd en
opnieuw ingericht. Tegelijkertijd
vervangt Stedin oude gasleidingen inclusief huisaansluitingen.
9 Oranjeplein
De rijbaan wordt vernieuwd en
de kruising wordt opnieuw inge-

richt om het oversteken voor fietsers veiliger te maken.
10 Onderhoud vaste
bruggen
In de Slagenbuurt worden twee
plantsoenbruggen vervangen en
in de Lusten- en Steinenbuurt
één plantsoenbrug. De nieuwe
bruggen worden uitgevoerd in
composiet.
11 Onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen
Dit jaar wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Dirck
Crabethbrug, Goverwellebrug,
Pottersbrug, Rabatbrug, Steve
Bikobrug, Sint Joostbrug en de
Remeijnsbrug.
12 Vervangen beschoeiingen
Op tientallen plekken vinden
werkzaamheden aan beschoeiingen plaats. Bij het vervangen
wordt een afweging gemaakt
tussen het aanbrengen van een
nieuwe beschoeiing of het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. Kijk voor meer info en
de locaties op www.gouda.nl/
beschoeiingen.

