Thema

Gouda werkt aan de Stad
Waar wordt de komende maanden gewerkt?
23 juli 2008

Meer informatie
Ophoging Gaardenbuurt
Wanneer: Vanaf juni tot december.
Meer informatie: De straten rondom
de Kervelgaarde en Bieslookgaarde
worden deels afgegraven en duurzaam opgehoogd met licht materiaal.

Verbouwing winkelcentrum
Bloemendaal
Wanneer: Gestart.
Waarom: vernieuwing - zie ‘Meer info’.
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Winkelcentrum Bloemendaal
ondergaat de komende jaren
een metamorfose. Ook de wegen en de parkeerplaatsen (Gildenburg en Swadenburg) eromheen
worden
opnieuw
ingericht. Gildenburg komt eerst
aan de beurt. Tĳdens de werkzaamheden is steeds een gedeelte van de parkeerplaats afgesloten voor ophoging en
herinrichting.

BodegraafsestraatwegBurg. van Reenensingel
Wanneer: T/m 31 augustus.
Waarom: Ophogen van de kruising,
nieuwe verkeerslichten en
vernieuwen asfalt - zie ‘Meer info’.

Aanleg waterverbinding polder Bloemendaal
Voor de ontwikkeling van de
Spoorzone wordt een nieuwe
waterverbinding gemaakt met
het gebied van polder Bloemendaal. De verbinding komt
onder de Bleulandweg nabĳ de
Ridder van Catsweg ter hoogte
van het postkantoor. De verbinding is langs het parkeerterrein
van het Groene Hart Ziekenhuis
zichtbaar als sloot.

Aanleg waterverbinding polder
Bloemendaal
Wanneer: Juli/augustus: wegafsluiting
Bleulandweg bij Ridder van Catsweg.
Waarom: zie ‘Meer info’.
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Bodegraafsestraatweg- Burg.
van Reenensingel
De kruising wordt op gehoogd
en er komen nieuwe verkeerslichten. In deze periode is er
ook groot onderhoud aan het
asfalt van de Bodegraafsestraatweg (vanaf Reeuwĳk
tot voorbĳ het Watergraspad).
Tĳdens de werkzaamheden, die
in drie fases gebeuren, zĳn
er omleidingsroutes. Meer
informatie op de website
www.gouda.nl/werkaandeweg

Graaf Florisweg

Onderhoud Fluwelensingel
Wanneer: Juli/augustus.
Waarom: Vernieuwen van wegdek
en repareren stoepranden aan
de waterkant.
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Rioolvervanging Emmastraat,
J.P. Heyestraat en 1e Potgieterstraat
Wanneer: Augustus/september.
Waarom: Aanleg nieuwe riolering,
ophogen en herinrichten van
het gebied.

Rioolvervanging Emmastraat,
J.P. Heyestraat en 1e Potgieterstraat
De riolering wordt verplaatst
naar de straat. Het gebied wordt
opgehoogd en ingericht als 30
kilometerzone. De Emmastraat
wordt gedeeltelĳk ingericht voor
éénrichtingsverkeer en de groenstroken worden aangepakt.

Nieuwe Veerstal

Bouwwerkzaamheden

Wachtelstraat
Wĳkontwikkeling laat monumentale panden aan de Wachtelstraat renoveren. De gevels
van de huisnummers 25 t/m 28
zĳn in hun oude glorie hersteld.
Inmiddels wordt hard gewerkt
aan het binnenwerk van de
panden 18 t/m 22.
Kĳk voor meer informatie op
www.wachtelstraat.nl.

Bouwkranen zĳn een vertrouwd gezicht in Gouda. Waar wordt
er zoal gebouwd? Meer informatie over Goudse bouw-

projecten vindt u op de website www.woneningouda.nl
bouw begint in september en
in december 2009 worden het
hotel en de parkeergarage
als eerste opgeleverd. De bedrĳfsruimte
en
woningen
volgen daarna. Voor meer informatie kĳk op de website
www.gouda.nl/bolwerk

▲

▲

Bolwerk
Er wordt hard gewerkt aan
deze belangrĳke toegangspoort tot de stad. Er komt een
viersterrenhotel met parkeergarage (circa 350 plaatsen) en
er komen 68 woningen en
1400 m² bedrĳfsruimte. De

Brandweerlocatie
▲
De Brandweerlocatie wordt
verbouwd tot een wooncomplex met 19 woningen, een
ondergrondse parkeergarage
en een binnenplein. Oplevering 3e kwartaal 2009.

▲

Koningshof
Dit nieuwbouwproject aan het
Raam omvat 148 woningen in
diverse groottes en prĳsklassen. Vroeger was hier onder
andere de bekende Plateelbakkerĳ Zuid-Holland gevestigd. Deze bestond destĳds uit
meerdere gebouwen, zoals de
Kleischuur en de Watertoren.
Het Koningshof integreert deze
gebouwen in de nieuwbouw.
De eerste woningen worden
begin 2009 opgeleverd.

Herontwikkeling Rode Dorp
Sloop en nieuwbouw van 30
huur- en 63 koopwoningen in
en rond de Parkstraat. De
werkzaamheden zĳn gestart,
oplevering nieuwbouw eind
2010.

Leliepark
▲
Ontwikkeling van een appartementencomplex aan de kant
van de Koningin Wilhelminaweg in Korte Akkeren. Het
complex moet het eind 2008
gereed zĳn. Daarna volgen
drie bĳzondere woontorens.
Meer info: www.leliepark.nl.
Meer weten over het werk
aan de weg?
Laatste informatie over werkzaamheden en omleidingsroutes in de stad vindt u op:
www.gouda.nl/werkaandeweg

