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Aankondiging werkzaamheden wandelpad Ranonkelplantsoen

Geachte heer, mevrouw,

Het asfaltwandelpad gelegen aan het Ranonkelplantsoen ligt op veel plekken laag en het asfalt is op 
meerdere locaties in slechte staat. Ook zien we schade in het asfalt van boomwortels. Daarom gaan 
we het wandelpad vervangen.
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Projectgebied te vervangen wandelpaden

De boomwortels die wortelopdruk veroorzaken in het asfalt geven ergernis bij de gebruikers van het 
wandelpad. Door het oude asfalt volledig te verwijderen en voor een andere soort verharding te kiezen 
gaan wij dit probleem tegen. Als nieuwe verharding is gekozen voor het product Stabilizer.

Het huidige wandelpad ligt strak langs een aantal grote bomen. Dit veroorzaakt veel ongelijkheden en 
scheuren in het asfaltpad. Het nieuwe wandelpad is in de nieuwe situatie omgelegd, en wordt
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aangelegd met een boog om de grote bomen. Het wandelpad gaan we gelijk verbreden naar 1,80 
meter zodat het passeren makkelijker kan plaats vinden.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 19 oktober 2020 tot en met 9 november 
2020 .

Parkeren
De aannemer heeft 5 parkeervakken nodig voor opslag van materialen en machines. De 
parkeervakken tegenover de woningen Ranonkelplantsoen nummer 5, 6 en 7 worden hiervoor 
gebruikt.

Overlast
We streven ernaar de overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te 
beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. Mocht u ernstige overlast ondervinden, neem dan direct contact op met de directievoerder 
Michel Alblas via meldpunt gemeente Gouda 140182 of e-mail meldpunt@qouda.nl.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u met mij contact opnemen via meldpunt gemeente 
Gouda 140182 of e-mail meldpunt@qouda.nl.
Kijk voor meer informatie over het toe te passen product op www.qouda.nl/halfverhardinq.

Met vriendelijke groet,

Jelle Goudswaard
Assistent projectleider, Projecten openbare ruimte
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