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Nieuws
30 oktober 2019

Gemeente Gouda

Den Haag
A12
singel

r van Reenen

Burgemeeste

Heuvellaan
Wanneer: 4e kwartaal 2010
Wat: ophogen en herstraten

1

Asfaltonderhoud
Wanneer: t/m december 2019
Wat: asfaltonderhoud

6

Onderhoud beschoeiingen
Wanneer: heel 2020
Wat: herstelmaatregelen en
volledige vervanging van oevers

Burgemee

ster Jam

essingel

7

Graaf Florisweg
Krugerlaan
Wanneer: oktober & november 2019
Wat: nieuwe bestrating
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tte
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g
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Plazuidplein
Wanneer: november 2019 t/m
februari 2020
Wat: planten van bomen
3

Wilhelmina van Pruisenlaan
Raam e.o.
Wanneer: t/m april 2020
Wat: riolerings/herinrichtingswerkzaamheden

N207

Wanneer: 2020/2021
Wat: ophogen

Nieuwe Veerstal

5

4

N228
Oudewater
N207

Voor meer informatie over alle projecten kunt u kĳken op:
www.gouda.nl/projecten. Wilt u meer weten over wegwerkzaamheden? Kĳk dan op www.gouda.nl/werkaandeweg. Op
die pagina kunt u ook direct een interactieve kaart bekĳken.

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 dit artikel op
de gemeentepagina.

3 Plazuidplein
Vanuit het groenfonds wordt dit
plein groener gemaakt. Samen
met de bewoners is hiervoor een
ontwerp gemaakt. De gemeente
gaat dit ontwerp aanleggen.

1 Heuvellaan
Door de lage ligging ontstaat
er bij regenval wateroverlast.
Daarbij is het parkeerdek onder het appartementencomplex slecht bereikbaar door de
ontstane hoogteverschillen.
Al
Nieuws
met al is dit30
genoeg
reden
om
oktober
2019

4 Wilhelmina van Pruisenlaan
Een deel van de Wilhelmina van
Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd. Er
wordt ook meteen naar de inrichting gekeken. Zo gaat de
snelheid van 50 km/u naar 30
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de drooglegging van de Heuvellaan weer op peil te brengen.
2 Krugerlaan
In de Krugerlaan (huisnummers
2 t/m 18) wordt nieuwe bestrating aangebracht.

In contact met het college
Voor het college van burgemeester en wethouders is contact
met de stad een belangrijk speerpunt. Om van inwoners, ondernemers en instellingen te horen wat goed en wat niet goed
gaat, wat beter kan en welke oplossingen zij zien.
Maandelijks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of
probleem waar u met een
van de collegeleden over wilt
spreken? Het eerstkomende spreekuur is op maandag
11 november tussen 17.00 18.00 uur. Kijk op www.gouda.
nl/collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere

de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
31 oktober – wethouder Dijkstra: opening en première film
‘de Val’ - Cinema Gouda
31 oktober – burgemeester Salet: stadsdebat
31 oktober – wethouder Van
Vugt: onthulling ‘Kijk op Gouda’
kunstobject
31 oktober – burgemeester Salet: bezoek aan groep 7/8 van
basisschool Vindingrijk

1 november – wethouder Niezen: openen bijeenkomst tweede Transitietafel
1 november – wethouder Tetteroo: ondertekening en uitreiking participatieverklaring
2 november – wethouder Dijkstra: Meiden Dromen
3 november – wethouder Bunnik: startschot Nederlands
Kampioenschap Pool/Goudse
Reddingsbrigade
4 november – wethouder Dijkstra: opening puberbeurs
4 november – college: nieuwe
inwonersavond
5 november – wethouder Van
Vugt: kick- off meeting kick-off
meeting hands-on-shafe
5 november – burgemeester
Salet: Nationaal schoolontbijt
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

km/u. Het asfalt wordt vervangen door straatstenen en de
vrijliggende fietspaden verdwijnen. Daarnaast maken we de
hemelwaterriolering klimaatbestendig en vergroenen we de
straten waar mogelijk. Bijna alle
bomen worden gekapt en na
ophoging planten we nieuwe
bomen terug.
5 Raam
Het riool aan de Raam is in een
slechte staat en wordt vervangen.

6 Asfaltonderhoud
Op de hoofdwegen voeren we
momenteel reparaties uit.
7 Vervangen beschoeiingen
Slechte beschoeiingen bedreigen de stabiliteit van de oeverbescherming van verschillende watergangen. De stabiliteit
van de oeverbescherming moet
overal langs de watergangen
gewaarborgd blijven, zodat er
genoeg oppervlaktewater beschikbaar blijft. Dit is belangrijk voor de berging en de kwali-

teit van het oppervlaktewater. In
2019 inventariseren en inspecteren we oevers, waarvoor we
in 2020 onderhoudsmaatregelen treffen.

Vanavond in de gemeenteraad
Woensdagavond 30 oktober
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt donderdag 7 november van 16.00 tot
17.00 uur een inloopspreekuur
in het Huis van de Stad. Kom
dan gerust langs. Aanmelding
vooraf is niet nodig. De koffie
en thee staan klaar. Locatie:
Burgemeester Jamesplein 1, in
kamer 0.37.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Tweede verkenning Verkeerscirculatieplan (VCP) en
parkeerbeleid
• Debat stijging kosten afvalverwerking en Verbetering
afvalinzameling
• Toelichting directeur Promen
• Benoeming stichting Klasse
• Werkgeverscommissie en

Instructie Griffier
• Technische wijziging gemeenschappelijke regelingen
• Aansluiting diverse gemeenschappelijke regelingen bij de
VNG-werkgeversvereniging

U bent van harte welkom in
het Huis van de Stad. Locatie:
Burgemeester Jamesplein 1. Kijk
voor uitgebreide informatie op
www.gouda.nl/ris. Wilt u zeker
weten of een onderwerp besproken wordt? Bel dan met de griffie
via tel. (0182) 58 91 97.

