Wegwerkzaamheden in de wijk

Bijgewerkt op 04-11-2019

Centrum
Wat?

Wanneer?

Herinrichting

t/m januari 2020

Omschrijving
Lindelaan-West
Op 3 juni 2019 is gestart met de herinrichting van de Lindelaan-West. De
werkzaamheden startten in het gedeelte tussen de Afslag en de Tuinderij. De totale
werkzaamheden duren tot het einde van 2019. 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?

Herinrichting

t/m november
2020

Omschrijving
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?

Omschrijving
Burgemeester Doumaweg / P. Zeemanstraat

26, 27 en 28
november 2019

Op 26, 27 en 28 november wordt de rotonde Burgemeester Doumaweg afgesloten in
verband met asfaltwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via de Statonsweg,
Karel Doormanlaan, Admiraal de Ruyterweg, Burg. Van t Hoffweg, Plantageweg,
Develsingel, Molenvliet, Burg. Pijlhogeweglaan. Officiersvliet, Burg. Jansenlaan,
Koninginneweg en v.v.
Admiraal Trompstraat omgeving

4 t/m 22
november 2019

Nederhoven
Wat?
Geen werkzaamheden

Wanneer?

Van 4 november tot en met 22 november worden diverse wegen afgesloten in de
omgeving van de Admiraal Trompstraat. Het gaat om: de Kortenaerstraat, van
Halenstraat, Cornelis Evertsenstraat en de Adriaan Blanckertstraat. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het verkeer wordt lokaal omgeleid.

Noord
Wat?

Wanneer?

Asfaltwerkzaamheden

18 t/m 21
oktober
25 t/m 28
oktober
01 t/m 04
oktober 2019

Herinrichting

t/m juni 2020

Herinrichting

t/m 6
december
2019

Omgeving
Langeweg
Van 18-10 t/m 21-10 20-05h 2019, van 25-10 t/m 28-10 20-05h 2019 en als reserve
van 01-11 t/m 04-11 20-05h 2019 voert Waterschap Hollandse Delta
asfaltwerkzaamheden uit aan de Langeweg. Het verkeer wordt omgeleid via de
Ambachtse Zoom.

Sterrenbuurt
Op 3 juni 2019 starten 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.
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.

Walburg
Wat?

Wanneer?

16 november
van 07.00
t/m 13.30 uur

Omgeving
Ringdijk
Op 16 november 2019 van 07 tot 13.30 uur is de Ringdijk afgesloten tussen de
Burg. de Bruinelaan en de van Schaikstraat. Daarnaast is het Maasplein en
Veerplein op dezelfde tijd afgesloten voor autoverkeer. Het doorgaand verkeer
wordt omgeleid via de Stationsweg, Koninginneweg, Beneluxlaan en van
Schaikstraat en terug. De Waterbus blijft bereikbaar.

Dorp Heerjansdam
Wat?
Geen werkzaamheden

Wanneer?

Omgeving

