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Nieuws
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Reeuwijk-Bodegraven

Gouda werkt aan de Stad

Utrecht A12

Waar wordt de komende maanden gewerkt?
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Groen van Prinsterersingel

er

Burgemeest

singel
van Reenen

Vervangen beschoeiingen

Wanneer: juli t/m september 2018
Wat: ophogen en reconstructie

Wanneer: medio mei t/m december 2018
Wat: aanpak beschoeiingen en
aanleg natuurvriendelijke oevers
15
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IJsseldijk Gouda (HHR Rijnland)
Wanneer: t/m medio juni 2018
Wat: verbetering van de IJsseldijk

16

Binnenstad
Wanneer: 2e en 3e kwartaal 2018
Wat: bestaande riolering repareren

Statensingel
Wanneer: tot medio 2018
Wat: onderhoud en reparatie
werkzaamheden riolering

17
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Wanneer: juni t/m oktober 2018
Wat: ophoging

Graaf Florisweg

4

Conventstraat
Wanneer: medio mei t/m eind
juli 2018
Wat: herstellen aan de walmuur
l
ge
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s
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14

Achterwillens

Voorwillenseweg

Wanneer: tot medio 2018
Wat: onderhoud en reparatie
riolering

Wanneer: mei t/m juli 2018
Wat: ophoogwerkzaamheden

11

Uiverplein en Leeuwerikstraat
Wanneer: juni t/m november 2018
Wat: ophoging weg en rioolwerkzaamheden
7

Wanneer: 2e en 3e kwartaal 2018
Wat: aanleg van het
Springersplein
3

Raam
Wanneer: april t/m december 2018
Wat: rioolwerkzaamheden

6

Roerdompstraat

Pepermolenerf

Wanneer: 2018
Wat: woonrijp maken

N207

2

Wanneer: t/m september 2018
Wat: vervangen kademuur, herinrichting
en verlengen watergang

Wanneer: april t/m augustus 2018
Wat: ophoging weg, rioleringswerkzaamheden en herinrichting

13

N207

Weidebloemkwartier

5

Wanneer: tot medio 2019
Wat: riool vervangen,
ophogen en herinrichten

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.
Weidebloemkwartier
Het bestaande riool in het Weidebloemkwartier is in een slechte staat en wordt vervangen.
2

Roerdompstraat
Na de realisatie van 15 woningen gaan we het voormalig schoolterrein naast de Roerdompstraat woonrijp maken.
Springersplein
Het Springersplein is in grote lijnen gelegen tussen de vorig jaar
opgeleverde Leo Vromantoren
en de nog in aanbouw zijnde Georgine Sanderstoren. De Sportlaan tussen de Vliet van Erberveld en de entrees van de Jumbo
en Lidl, maakt deel uit van deze
herinrichting. Tijdens de aanleg van het Springersplein zal de
Kortestraat worden aangesloten
op de Sportlaan.
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N228
Oudewater

Marconistraat en Voltaweg

3

Wanneer: september t/m
november 2018
Wat: ophogen en reconstructie

Nieuwe Veerstal

Walvisstraat

1

12

Springersplein

4

Achterwillenseweg
Door de jaren heen is de weg
tussen het Gloriantplantsoen en
de Goverwelletunnel gezakt. Tijdens het ophogen richten we de
weg, waar mogelijk, meteen veiliger in.
5 Marconistraat en Voltaweg
We voeren rioleringswerkzaamheden uit omdat het regenwater
niet goed afstroomt. Gelijktijdig
hogen we het gebied op om te
voorkomen dat de voetpaden
verzakken.
6 Raam
We vernieuwen en verbeteren de
riolering. Ook gaan we de buitenruimte opnieuw inrichten. Het
uitgangspunt hierbij is een inrichting zoals het reeds opgeknapte
gedeelte van de Raam.
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7 Uiverplein en Leeuwerikstraat
We gaan de riolering herleggen
en de straat ophogen. Dit doen
we deels met gewicht reducerende materialen. Ook plaatsen
we een damwand tegen de fundering en wordt er opnieuw bestraat.
8 Statensingel
De werkzaamheden aan de riolering in het achterpad van de
Statensingel en Van Hogendorpplein zijn bijna afgerond.
De komende tijd wordt er nog
ongeveer 60 meter riool vervangen en het riool wordt voorzien
van nieuwe inlaten. Op dit moment liggen de werkzaamheden
stil. Dit komt door een onbekende bodemverontreiniging.
De verwachting is dat de werkzaamheden binnen vier weken
worden hervat.
9

Pepermolenerf
Vanwege de lage ligging van het
gebied wordt het deel tussen de
Middenmolenlaan en Snuifmolenerf opgehoogd.

De laatste informatie over wegwerkzaamheden 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 de website
www.gouda.nl/projecten.

10 Groen van Prinsterersingel
Vanwege de lage ligging van het
gebied wordt het deel tussen de
Calslaan en het Omlooppad opgehoogd.
11 Achterwillens
De lokale herstelwerkzaamheden aan de riolering in deze
buurt zijn nagenoeg afgerond. In
het gedeelte van de Esmoreitstraat (tussen de Achterwillenseweg en Reinaertplein) wordt er
nog ca. 28 meter riool vervangen.
12 Voorwillenseweg
We gaan de Voorwillenseweg
(tussen de Marathonlaan en
de Symfonielaan) ophogen. Dit
is noodzakelijk omdat de weg
te laag ligt ten opzichte van
het waterpeil in de sloot, met
wateroverlast tot gevolg.
13 Walvisstraat
De huidige betonnen kademuur
dateert uit 1952 en is in slechte staat en deels bezweken. Het
deel van de kademuur aan de
Walvisstraat, gelegen tussen

de Snoystraat en de Lethmaetstraat, dient te worden vervangen. Daarnaast zullen de watergangen Ruige Wetering en
Waddinxveensche
Wetering
met elkaar worden verbonden
en wordt het ONA-terrein middels een brug ontsloten. Tot
slot richten we de openbare
ruimte in.
14 Conventstraat
De werkzaamheden bestaan in
hoofdzaak uit het herstellen van
voegwerk, het vervangen van
kapotte stenen en het herstellen
van een stuk losgedrukte kade.
15 Vervangen beschoeiingen
op verschillende locaties in
de stad
De stabiliteit van de oeverbescherming moet overal langs de
watergangen gewaarborgd blijven, zodat voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft.
Dit is belangrijk voor de berging
en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Kijk voor meer info
op www.gouda.nl/beschoeiingen.

16 Verbetering Ĳsseldĳk
Gouda (HHR Rĳnland)
Om de dreiging van de stijgende zeespiegel te beperken, versterkt het hoogheemraadschap
van Rijnland de IJsseldijk op
drie locaties: Goejanverwelledijk, Weidebloemkwartier en
Sluiseiland. Bij oplevering voldoet de dijk weer aan de veiligheidsnorm. De huidige werkzaamheden zullen medio 2018
worden afgerond. Kijk voor
meer info op www.rijnland.net/
ijsseldijkgouda.

17 Binnenstad, onderhoud &
reparatie riolering
In het gebied Oosthaven, Molenerf en Spieringstraat wordt
er gewerkt aan het riool. Het
gaat om het repareren van lokale schades en het toepassen
van levensduur verlengend onderhoud. Hierdoor hoeft niet het
gehele riool vervangen te worden.

