Wegwerkzaamheden in de wijk

Bijgewerkt op 19-06-2019

Centrum
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Herinrichting

t/m 30 juni 2019

Koninginneweg

Vanaf maandag 25 februari 2019 tot en met eind juli 2019 wordt de Koninginneweg afgesloten
tussen de Burg. Jansenlaan en de Stationsweg, inclusief rond de rotonde en de bushaltes. De
gemeente gaat de Koninginneweg op dit gedeelte herinrichten om de doorstroming van het
openbaar vervoer te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten. Ook wordt de Jan
Steenstraat afgesloten, zodat er bij de stoplichten een betere doorstroming komt. Verkeer richting
Walburg is mogelijk. Het verkeer in de andere richting wordt omgeleid. Het verkeer wordt tijdens
de werkzaamheden ten noorden van de Burg. Jansenlaan omgeleid via de Swanendrift,
Warmoezierstraat en Burgemeester Jansenlaan. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden bij
en ten zuiden van de Burg. Jansenlaan omgeleid via de Beneluxlaan, Van Schaikstraat, Ringdijk
en Stationsweg.

Herinrichting

t/m januari 2020

Lindelaan-West

Op 3 juni 2019 is gestart met de herinrichting van de Lindelaan-West. De werkzaamheden startte
in het gedeelte tussen de Afslag en de Tuinderij. De totale 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

Op dit moment wordt er in Heer Oudelands Ambacht gewerkt aan de Bazuinstraat. Aansluitend
zullen de verdere 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.

Kort Ambacht
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Onderhoud

Startt 29 april
2019

Nijhoffstraat

De gemeente start met groot onderhoud aan de bestrating van de Nijhoffstraat, Gossaertstraat,
Slauerhofstraat, Marsmanstraat en Van Deyselstraat. De werkzaamheden startte 29 april en
worden gefaseerd uitgevoerd.

Nederhoven
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Onderhoud

t/m juli 2019

Leeuweikplein en
Ooievaars-plein

Vanaf 11 maart vinden bestratingswerkzaamheden plaats op het Leeuwerikplein. De
werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Vanaf de Buizerdstraat wordt een nood
rijbaan aangelegd zodat het plein bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden. Deze
werkzaamheden herhalen zich op het Ooievaarplein met als start datum 22 april. Vanaf de
Roerdompstraat wordt een noodweg aangelegd.

Onderhoud

t/m juli 2019

Kinkelenburg,
Toutenburg en
Hellenburg

In de Kinkelenburg, Toutenburg en Hellenburg wordt de bestrating en beplanting vervangen. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten in de Kinkelenburg.
Tussen de Kinkelenburg en de Toutenburg wordt een noodrijbaan aangebracht voor de
hulpdiensten voor de duur van het gehele werk.

Noord
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Herinrichting

t/m juni 2019

Koninginneweg

Vanaf maandag 25 februari 2019 tot en met eind juli 2019 wordt de Koninginneweg afgesloten
tussen de Burg. Jansenlaan en de Stationsweg, inclusief rond de rotonde en de bushaltes. De
gemeente gaat de Koninginneweg op dit gedeelte herinrichten om de doorstroming van het
openbaar vervoer te verbeteren en de openbare ruimte beter in te richten. Ook wordt de Jan
Steenstraat afgesloten, zodat er bij de stoplichten een betere doorstroming komt. Verkeer
richting Walburg is mogelijk. Het verkeer in de andere richting wordt omgeleid. Het verkeer
wordt tijdens de werkzaamheden ten noorden van de Burg. Jansenlaan omgeleid via de
Swanendrift, Warmoezierstraat en Burgemeester Jansenlaan. Het verkeer wordt tijdens de
werkzaamheden bij en ten zuiden van de Burg. Jansenlaan omgeleid via de Beneluxlaan, Van
Schaikstraat, Ringdijk en Stationsweg.

Herinrichting

t/m juni 2020

Sterrenbuurt

Op 3 juni 2019 startte de werkzaamheden in de Sterrenbuurt fase 3. De aannemer start in de
Laurensvliet ter hoogte van nummer 25. Aansluitend daarop wordt de Kleine Beerstraat
opgepakt en vervolgens de rest gefaseerd. Het verkeer wordt omgeleid via de Grote Beerstraat
en de Steenbokstraat. Aansluitend per fase een volgende omleidingsroute. De
werkzaamheden duren tot medio juni 2020.

Herinrichting

t/m 6 december
2019

Schildersbuurt

In de Schildersbuurt wordt 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.

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Walburg
Wat?
Geen wegwerkzaamheden

Dorp Heerjansdam
Wat?

Wanneer?

Waar?

Omschrijving

Onderhoud

t/m september
2019

Sportlaan en
Nijverheidsstraat

In verband met herinrichting in de Sportlaan en Nijverheidsstraat is de Nijverheidsstraat
(tussen Kromme Nering en Ds. Visserstraat) afgesloten. Daarna wordt de Sportlaan (vanaf de
Ds. Visserstraat t/m de kruising Dercksenstraat) afgesloten. De afsluiting van de
Nijverheidsstraat duurt naar verwachting van 17 juni t/m 5 juli 2019. De afsluiting van het
kruispunt Sportlaan – Ds. Visserstraat duurt naar verwachting van 8 t/m 12 juli 2019. De
afsluiting van de Sportlaan duur naar verwachting van 15 juli t/m 30 augustus 2019. Verkeer
van de Sportlaan en fietsers worden omgeleid via de Johannes Postlaan, De Manning en Ds.
J.A. Visserstraat. Verkeer van de Nijverheidsstraat wordt omgeleid via de Kromme Nering, De
Manning en Ds. J.A. Visserstraat.

