Wegwerkzaamheden in de wijk

Bijgewerkt op 19-09-2019

Centrum
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Asfalteringswerkzaamheden

7 t/m 11 oktober

Burg.
Doumaweg

Herinrichting

t/m januari 2020

Lindelaan-West

De Burgemeester Doumaweg (beide rijstroken) wordt op 9 en 10 oktober afgesloten tussen
Burgemeester van 't Hoffweg en de Koninginneweg. Dit vanwege asfaltwerkzaamheden en
vervanging van de openbare verlichting. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer loopt via de
Koninginneweg, Pieter Zeemanstraat, H.A. Lorentzstraat, Develpoort, Develsingel en
Plantageweg. Fietsers kunnen gebruik blijven maken de fietspaden gelegen langs de hoofdrijbaan
van de Burgemeester Doumaweg.
Op 3 juni 2019 is gestart met de herinrichting van de Lindelaan-West. De werkzaamheden duren
tot het einde van het jaar. De overgang naar de volgende fase wordt rechtstreeks
gecommuniceerd naar omwonenden en hulpdiensten. Vooruitlopende op de werkzaamheden is de
doorgang naar het Burgemeester Doornplein opengezet voor autoverkeer.

Heer Oudelands Ambacht
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Herinrichting

t/m november
2020

Heer Oudelands
Ambacht

Asfalteringswerkzaamheden

17 t/m 24
september 2019

Munnikensteeg
parallelweg

Op dit moment wordt er in Heer Oudelands Ambacht gewerkt aan de Bazuinstraat. Aansluitend
zullen de werkzaamheden in het gedeelte van de wijk tussen de Klarinetsingel en de
Munnikensteeg plaatsvinden. Deze werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. In het totaal duren
de werkzaamheden tot medio november 2020. Verkeer wordt ter plekke omgeleid.
Van 17 tot en met 24 september vinden er gefaseerd asfaltwerkzaamheden plaats aan de
Munnikensteeg parallelweg. De begraafplaats blijft altijd bereikbaar. Van 17 tot en met 19
september (fase 1) is de Munnikensteeg parallelweg afgesloten vanaf de rotonde met de
Munnikensteeg tot aan de begraafplaats. Het verkeer wordt omgeleid via Munnikensteeg,
Langeweg, Bootjessteeg, Burg. Jansenlaan. Officiersvliet, Burg. Pijlhogeweglaan, Develsingel
en Molenvliet. Van 23 tot en met 24 september (fase 2) is de Munnikensteeg parallelweg vanaf
de Klarinetsingel tot aan de Molenvliet afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de
Klarinetsingel, Beethovenlaan en Molenvliet. In beide fases wordt het fietsverkeer omgeleid via
de westzijde van de Munnikensteeg.

Kort Ambacht
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Asfalteringswerkzaamheden

24 en 25
oktober 2019

Lindtsedijk tussen
Bilderdijkstraat en
Stationsweg

De Lindtsedijk is afgesloten tussen Bilderdijkstraat en Stationsweg als gevolg van
asfaltwerkzaamheden op 24 en 25 oktober 2019. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via
de Stationsweg, Koninginneweg, Burgemeester Doumaweg, Burgemeester van 't Hoffweg en
Lindtsedijk. Het vrachtwagen inrijdverbod aan de Burgemeester van 't Hoffweg/hoek
Lindtsedijk wordt voor de duur van de werkzaamheden opgeheven. Gevaarlijke transporten
blijven gebruik maken van Route Gevaarlijke Stoffen over de Lindtsedijk, Geerweg en
Munnikensteeg. Brenntag blijft bereikbaar via Gevaarlijke Stoffen Route. Fietsers kunnen
gebruik blijven maken de fietspaden op de Lindtsedijk.

Onderhoud

Half augustus
tot en met eind
september 2019
11 september
tot en met 4
oktober 2019

Nijhoffstraat

Vanaf half augustus tot en met eind september is de Nijhoffstraat afgesloten in verband met
groot onderhoud. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Surinamestraat

Van 11 september t/m 4 oktober vinden er werkzaamheden plaats in de Witte de Withstraat en
de Surinamestraat.

Werkzaamheden

Surinamestraat deel 1
In de Surinamestraat wordt de helft van de rijbaan afgezet. Deze vindt plaats van 11 t/m 27
september. Verkeer kan elkaar passeren maar moet soms op elkaar wachten.
Witte de Withstraat
Daarna gaat de Witte de Withstraat twee dagen dicht in de week van 16 tm 20 september.
Surinamestraat deel 2
Als laatste vindt er een halve wegafsluiting plaats in de Surinamestraat ten hoogte van de
Admiraal Trompstraat. Deze vindt plaats van 30 september tot en met 4 oktober.
Werkzaamheden

16 t/m 20
september 2019

Brugweg
fietspaden

Van 16 tot en met 20 september vinden er werkzaamheden plaats aan beide fietspad op de
Brugweg. De fietspaden aan beide zijden van de weg worden niet tegelijk afgesloten. Het
fietsverkeer wordt lokaal omgeleid via de andere zijde van de brug.

Nederhoven
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Onderhoud

Half augustus
tot en met eind
september 2019
26 t/m 27
september 2019

Toutenburg

In de Toutenburg wordt de bestrating vervangen in verband met groot onderhoud. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Amerweg

Op 19 tot en met 20 september vindt vanwege kabel-en-leiding-werkzaamheden afsluiting van
een halve rijbaan plaats ten hoogte van de Amerweg/Merwedeweg. Verkeer kan passeren maar
moet soms op elkaar wachten.

Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Bouwplaatsinrichting

2019

Jozef Israelstraat

In de Jozef Israelstraat is de komende periode 3,5m passeerruimte beschikbaar in verband
met een bouwplaats inrichting.

Herinrichting

t/m juni 2020

Sterrenbuurt

Op 3 juni startten de werkzaamheden in de Sterrenbuurt fase 3. De aannemer start in de
Laurensvliet ter hoogte van huisnummer 25. Aansluitend daarop wordt de Kleine Beerstraat
opgepakt en vervolgens de rest van de buurt in een aantal fasen. Het project is gelegen tussen
de Kleine Beerstraat, de Jupiterstraat, Laurensvliet en Jeroen Boschlaan. De werkzaamheden
betreffen rioolvervanging en aanbrengen noodbestrating en duren tot medio januari 2020. De
werkzaamheden na de zettingsperiode, met de nieuwe bestrating, starten naar verwachting
juni 2020. Het verkeer wordt voor deze fase ter plekke omgeleid via de Grote Beerstraat en de
Steenbokstraat. Aansluitend vindt per fase de omleiding van het verkeer plaats.

Herinrichting

t/m 6 december
2019

Schildersbuurt

In de Schildersbuurt worden de riolering, de kolken en de aansluiting van de huizen op het riool
vervangen. Dit laatste gebeurt vanaf de erfafscheiding. Nadat het riool vervangen is wordt er
nieuwe bestrating aangelegd op de trottoirs en in de rijbanen. Er komen nieuwe tegels, klinkers
en nieuw asfalt op de Jeroen Boschlaan. Daarnaast worden er nieuwe bomen gepland en
worden de speelterreintjes vernieuwd.

Kabels en
leidingen
werkzaamheden

Noord

Walburg
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Asfalteringswerkzaamheden

23 t/m 25
september

Beneluxlaan

Van 23 september tot en met 25 september wordt de Beneluxlaan afgesloten tussen de
Burgemeester Slobbelaan en Brusselsestraat als gevolg van asfaltwerkzaamheden. Het
verkeer wordt geleid via de Burgemeester Slobbelaan, Thorbeckelaan, Laan van Walburg,
Beneluxlaan en terug. Verkeer van en naar de Europaweg wordt omgeleid via de
Burgemeester Slobbelaan, Kempenstraat, Vlaamsestraat, Waalsestraat. AVIA-benzinestation
en WC-Walburg blijven bereikbaar via de Dollard.

Dorp Heerjansdam
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Asfalteringswerkzaamheden

2 t/m 4 oktober

Dorpsstraat

Op 2, 3 en 4 oktober wordt de Dorpsstraat te Heerjansdam afgesloten vanaf Boomgaardweg tot
aan de Molenweg vanwege asfaltwerkzaamheden. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt
omgeleid via Randweg/Dorpsstraat, Sportlaan, Ds. J.A. Visserstraat, De Manning, Molenweg.
Fietsers worden omgeleid via de Molenweg, Dorpsplein, Onderdijkse Rijweg, Nijverheidsstraat,
Sportlaan, Dorpsstraat. De Appelgaard, Moerbeidreef, Kruisbespad, Aalbespad, Perenhof en
Kersentuin blijven bereikbaar via de Boomgaardweg. Vanuit de Appelgaard kan de Dorpsstraat
niet worden ingereden. De woningen aan de Dorpsstraat blijven toegankelijk voor voetgangers
en calamiteitendiensten.

