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Gouda werkt aan de Stad
Reeuwijk-Bodegraven
Utrecht
A12de komende maanden gewerkt?
Waar wordt
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Bloemendaal / Plaswijck
3
Wanneer: t/m maart 2016
Wat: repareren/renoveren riolen

Jac. P. Thijsselaan
Wanneer: 2e kwartaal 2016 2
Wat: ophoging en herinrichting

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.
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Nieuwe Gouwe o.z.
Wanneer: oktober t/m december
Wat: oeverreconstructie

18

Ronsseweg
Wanneer: t/m december
Wat: ophogen straat
Keerkring
Wanneer: tot medio 2016
Wat: ophogen straat

6

Jan van Beaumontstraat e.o.
Wanneer: februari t/m juli 2016
Wat: ophogen straat en
7
aanleggen riolering

8

Achterwillenseweg
Wanneer: oktober t/m december
Wat: groot onderhoud brug
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Houten bruggen vervangen
Wanneer: 2015 t/m 2016
Wat: vervangen van plantsoenbruggen

19

Onderhoud beweegbare bruggen
Wanneer: t/m december
Wat: onderhoud bruggen

20

Aanpassen verkeersverwijssysteem
Wanneer: t/m medio 2016
Wat: vernieuwing verwijsborden

21

Vervangen openbare verlichting
Wanneer: t/m maart 2016
Wat: vervanging openbare verlichting

14

Burgemee

3
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Crabethstraat
4
Wanneer: t/m juli 2016
Wat: vervangen riolering en
ophogen/herinrichten
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Kop van de Kleiweg
Wanneer: tot 4e kwartaal 2016
Wat: aanleg fietsensteiger
16

Herinrichting Vest
Wanneer: oktober t/m
december
Wat: ophogen straat 11

N207

1 Verdistraat
De Verdistraat wordt opgehoogd
vanaf de kruising met de Vivaldistraat tot aan de kruising Willenskade. Gelijktijdig vernieuwen we het
hemelwaterriool.

2 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.
3 Bloemendaal / Plaswĳck
De bestaande riolen in delen van de
wijken Bloemendaal en Plaswijck
zijn beschadigd. Met moderne
technieken worden de ergste schades zo veel mogelijk van binnenuit
hersteld. Het werkgebied wordt op
hoofdlijnen begrensd door het Omlooppad, de Omloopkade, de A12,
een deel van de Bloemendaalseweg en de Ridder van Catsweg.
Kijk voor meer info op www.gouda.
nl/rioolplaswijck
4 Crabethstraat
De bestaande riolering in het zuidelijk deel van de Crabethstraat (Crabethpark-Kattensingel) is aan vervanging toe. In combinatie met
deze rioolvervanging wordt de

straat opgehoogd en opnieuw ingericht. Eind dit jaar is er een informatieavond voor omwonenden.

5 Riool Kuiperstraat e.o.
In de Kuiperstraat leggen we een
nieuw riool aan. In de Komijnsteeg,
Rozemarijnpoort, Hof van Adriaan, Saffraanpoort en de Barbarahof worden bestaande riolen gerenoveerd. Tot eind december zijn
de nutsbedrijven aan het werk. Van
februari tot juli 2016 voeren we riolerings- en ophoogwerkzaamheden uit.

6 Keerkring
De fietsstroken komen te vervallen
en in het nieuwe ontwerp zijn meer
parkeervoorzieningen. Betonstraatstenen gaan het asfalt vervangen
en we vernieuwen de riolering tussen de Brandweer en het bruggetje. De werkzaamheden aan de riolering vinden half oktober plaats.
De herinrichting start februari 2016.
7 Jan van Beaumontstraat e.o.
Naast het ophogen van de weg, zal
ook de riolering in de Van Oldenbarneveltstraat aangelegd worden
en wordt de riolering in de Graaf
van Bloisstraat en P.C. Bothstraat
gerenoveerd.

1

Nieuwe Veerstal
Riool Kuiperstraat e.o.
5
Wanneer: tot juli 2016
Wat: aanleg nieuw riool/
renoveren bestaande riolen

8 Ronsseweg
Het deel van de Ronsseweg ter
hoogte van de oneven huisnummers 11 t/m 225 is verzakt. Om wateroverlast te voorkomen wordt de
straat opgehoogd en opnieuw bestraat. De inrichting van de straat
blijft hetzelfde.
9 Sportlaan
Na de vervanging van de duikers
door het Hoogheemraadschap
hoogt de gemeente de Sportlaan
op. De inrichting tussen de Rutgersstraat en de Estafetteweg krijgt
een nieuw 30-km profiel. De rest
van de Sportlaan blijft grotendeels
ongewijzigd. Kijk voor meer info op
www.gouda.nl/Sportlaan.

10 Vreewĳk zuid
We vervangen het asfalt door betonstraatstenen en maken parkeervakken. Kijk voor meer info op
www.gouda.nl/vreewijk-zuid
11 Herinrichting Vest
De Vest tussen Verlorenkost en
Vlamingstraat is verzakt en wordt
opgehoogd om wateroverlast te
voorkomen. Voor de inrichting gebruiken we nieuwe bestratingsmaterialen die aansluiten op de
omgeving. Tijdens de werkzaamheden is de Vest tot eind november volledig afgesloten.

12 Jan Verswollezone

Sportlaan
Wanneer: t/m februari 2016
Wat: ophogen straat

Verdistraat
Wanneer: t/m oktober
Wat: ophogen straat

9
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Reconstructie
17
Rotterdamsebrug
Wanneer: t/m voorjaar 2016
Wat: reconstructie Rotterdamsebrug

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.

Vreewijk zuid
10
Wanneer: 2e kwartaal 2016
t/m 2e kwartaal 2017
Wat: ophogen en herinrichten

Jan Verswollezone
12
Wanneer: november t/m
december
Wat: doorgraven watergang

Wachterbrug
Wanneer: tot medio
november
Wat: onderhoudswerkzaamheden 15

Meer informatie

Goudse Houtsingel
13
Wanneer: tot medio 2016
Wat: aanpassing ontsluitingswegen

De bestaande watergang ter
hoogte van zorgcentrum De Hanepraij graven we door tot aan de
Burg. Martenssingel. We starten
met het graven van de watergang

en het aanbrengen van de beschoeiing. Daarna plaatsen we drie
bruggen. Tenslotte voorzien we de
Zanddijk van nieuwe bestrating.
Kijk ook op www.gouda.nl/
watergangverswollezone.

13 Goudse Houtsingel
Op de Goudse Houtsingel worden in verband met aanleg nieuwe woonwijk “Land van Steyn”
aanpassing gedaan aan de ontsluitingswegen. De nieuwe wegen
worden voorzien van geluidreducerend asfalt.
14 Achterwillenseweg
De landhoofden bij de brug aan
de Achterwillenseweg ter hoogte
van de Rolandstraat hebben onderhoud nodig. We herstellen de
landhoofden en vervangen het
brugdek.
15 Wachterbrug

De Wachterbrug verkeert in zeer
slechte staat. In september is gestart met het uitvoeren van groot
onderhoud aan deze brug. De
werkzaamheden bestaan uit: het
vervangen van het brugdek, het
vervangen van de leuningen op de
brug, het volledig schilderen van
de brug en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de
motor en bewegingswerken.

16 Kop van de Kleiweg

De fietsen op het Kleiwegplein (78
plaatsen) krijgen een andere locatie zodat er op het Kleiwegplein
meer ruimte beschikbaar komt. Op
het Kleiwegplein wordt het moge-

N228
Oudewater

lijk gemaakt om horeca te integreren. De fietsen kunnen na de realisatie op een fietsensteiger (c.a.
140 plaatsen) worden geparkeerd
naast de Kleiwegbrug. Deze wordt
zo ingepast dat dit een verlenging
wordt van de pleziervaartsteigers
aan het Regentesseplantsoen. De
materialisatie wordt grotendeels
vernieuwd, zodat dit aansluit bij de
uitstraling van de binnenstad.

17 Reconstructie

Rotterdamsebrug
De Rotterdamsebrug voldoet niet
meer aan de huidige eisen en
wordt daarom vervangen door
een nieuwe brug. Er is een tijdelijke brug geplaatst naast de Rotterdamsebrug. Voetgangers en
fietsers worden omgeleid via de
Speelbrug.

18 Nieuwe Gouwe o.z.
De provincie Zuid Holland gaat
onderhoud uitvoeren aan de oeverconstructie van de Gouwe. De
werkzaamheden worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd.
Bij het verwijderen van de damwand wordt een geul gegraven
tussen de damwand en weg in.
Hierdoor is het nodig om een deel
van de weg af te sluiten tijdens de
werkzaamheden.
19 Houten bruggen vervangen
In het vierde kwartaal 2015 vervangen we de brug bij de Winterdijk/Antwerpseweg, de brug bij de
Ridder van Catsweg, de brug bij
Baliemolenerf en de brug achter
depot Noorderhout. Alle bruggen

worden in composiet uitgevoerd.
Voor 2016 staan op de planning
de bruggen bij de Steinenburg, de
brug aan de Nieuwe Gouwe o.z.,
de brug bij Doorslag en de brug
langs de Goudse Houtsingel ter
hoogte van Rentmeesterslag.

20 Onderhoud beweegbare
bruggen
We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de Guldenbrug, de
Cornelis Ketelbrug, de Jan Verzwollebrug en de A.G. de Vrijebrug. De werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit schilderwerkzaamheden, het herstellen van betonconstructies en het herstellen
van de slijtlagen.

21 Aanpassen verkeers-

verwĳssysteem
Het systeem van de verwijsborden die de diverse parkeerterreinen aangeven is verouderd. De
verwijzingen naar parkeerplaatsen
worden geïntegreerd in de ANWB
bewegwijzering. Vanaf de invalswegen worden de parkeerplaatsen
straks op eenduidige wijze aangegeven.

22 Vervangen openbare
verlichting
Er komen meer dan 400 nieuwe
lantaarnpalen en 930 nieuwe lampen. De gemeente wil hiermee een
energiebesparing van de openbare verlichting realiseren en te zorgen voor een meer duurzame installatie voor openbare verlichting,
o.a. door het gebruik van ledverlichting.

