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Gouda werkt aan de Stad

Nieuws
17 april 2019

Waar wordt de komende maanden gewerkt?

Reeuwijk-Bodegraven

Utrecht A12

Den Haag
A12
ensingel

er van Reen

Burgemeest

Asfaltonderhoud

Heuvellaan
Wanneer: 2e helft
Wat: ophogen en herstraten

Wanneer: april t/m december
Wat: asfaltonderhoud

5

9
Ronsseweg
Wanneer: 20 juli tot 31 augustus
Wat: ophogen en aanpassen
verharding

Vervangen beschoeiingen
Wanneer: 2020
Wat: groot onderhoud en
vervanging van oevers

6

10

Renovatie OVL
Wanneer: mei
Wat: renovatie OVL

7

Burgemee

ster Jam

essingel

Graaf Florisweg

Kadenbuurt
Wanneer: 4e kwartaal 2020
Wat: rioolvervanging, ophogen
en herinrichten

1

el

ng

i
ns

te
at
Wanneer: t/m mei K
Wat: bestratingswerkzaamheden

Molenwerf

3

Krugerlaan
Wanneer: medio juni
Wat: bestratingswerkzaamheden

4
Haastrechtsebrug
Wanneer: 4e kwartaal
Wat: herstelmaatregelen betonconstructie Haastrechtsebrug

Nieuwe Veerstal

Raam e.o.
Wanneer: t/m augustus
Wat: riolerings/herinrichtingswerkzaamheden

N207

8

2

N228
Oudewater
N207

De laatste informatie over wegwerkzaamheden en omleidingsroutes in de stad vindt u op: www.gouda.nl/werkaandeweg. U kunt hier ook een handige interactieve kaart
bekĳken. Kĳk voor meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden op www.gouda.nl/projecten.

Gouda werkt aan de stad om deze beter, toegankelĳker en
vooral 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

Kadenbuurt
In de Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats.
Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het
bestaande gemengde stelsel.
2 Raam e.o.
Het bestaande riool aan de
Raam is in een slechte staat en
wordt nu vervangen. De oneven
zijde wordt afgesloten in fases

vanwege riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden.
3 Molenwerf
Aanbrengen van nieuwe bestrating en kolken om het regenwater af te voeren.
4 Krugerlaan
Aanbrengen van nieuwe bestrating en verbeteren fietsdoorsteek.

5 Heuvellaan
Door de lage ligging treedt
bij regenval wateroverlast op.
Daarbij is het parkeerdek op
maaiveldniveau onder het appartementencomplex
slecht
bereikbaar door de ontstane
hoogteverschillen tussen het
onderheide dek en de niet onderheide verharding in de openbare ruimte. Al met al is dit genoeg reden om de drooglegging
van de Heuvellaan weer op peil
te brengen.
6 Ronsseweg
Door de lage ligging treedt bij
regenval wateroverlast op. De
rijweg is verhard met asfalt wat
niet meer voldoet aan de eis

in de LIOR (leidraad inrichting
openbare ruimte). Het wegvak
wordt opgehoogd en het asfalt
in de rijweg vervangen voor betonstraatstenen.

gemeente, o.a.: Houtmanplantsoen/Fluwelensingel,
Buurtje,
Ridder van Catsweg, Gravestein, Waddinxveensepad, Plataanstraat, Veenweidepad.

7 Renovatie OVL
De armaturen worden vervangen
voor nieuwe exemplaren in gedeelte Burgemeester van Reenensingel en Burgemeester Mijssingel.

10 Vervangen beschoeiingen
Slechte beschoeiingen bedreigen de stabiliteit van de oeverbescherming van verschillende watergangen. De stabiliteit

8 Haastrechtsebrug
Herstelmaatregelen betonconstructie Haastrechtsebrug.
9 Asfaltonderhoud
Reparatie van ontstane schade aan het asfalt door de hele

van de oeverbescherming moet
overal langs de watergangen gewaarborgd blijven, zodat er genoeg oppervlaktewater beschikbaar blijft. Dit is belangrijk voor
de berging en de kwaliteit van
het oppervlaktewater. In 2019 inventariseren en inspecteren we
oevers, waarvoor we in 2020 onderhoudsmaatregelen treffen.

