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Beste heer, mevrouw, 
 
Stedin is uw energienetbeheerder. In uw regio zorgen wij dat u over gas en elektriciteit beschikt om te 
wonen, werken en ondernemen. Er staan werkzaamheden gepland in de omgeving van het Oranjeplein. In 
deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden en vindt u onze contactgegevens. 
 
Op de Koningin Wilhelminaweg en het Oranjeplein worden twee bestaande duikerconstructies aangepast 
om de toenemende hoeveelheid regenwater, welke uitkomt op de watergangen, te verwerken. Om dit 
mogelijk te maken, moeten bestaande kabels en leidingen van Stedin worden verlegd. Deze 
werkzaamheden worden door aannemer A. Hak Electron uitgevoerd.  
 
Werkzaamheden en planning 
Onze werkzaamheden starten op maandag 28 september 2020. Wij werken op verschillende locaties 
rondom het Oranjeplein. Aan de noordzijde van het Oranjeplein graven we een sleuf waarin we een 
nieuwe elektriciteitskabel aanleggen. Op drie andere locaties rondom het Oranjeplein voeren wij boringen 
uit. Na het boren trekken we hier de nieuwe elektriciteitskabels en gasleiding doorheen en sluiten we deze 
aan op de bestaande kabels en leidingen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot februari 
2021. Op onze Omgevingsapp vindt u meer informatie over de werkzaamheden. 
 
Door de aanleg van de nieuwe elektriciteitskabels en gasleiding, zijn de oude kabels niet meer nodig. Van 
november 2020 t/m februari 2021 verwijderen wij deze kabels.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd op reguliere werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 
7:00 en 16:00. Indien noodzakelijk wordt er incidenteel tot 19:00 doorgewerkt. Van 19 december 2020 t/m 
3 januari werken wij niet in verband met de kerstvakantie. 
 
Gevolgen werkzaamheden 
Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden vinden plaats op het trottoir en een 
gedeelte van de weg. Voor gemotoriseerd verkeer zijn omleidingen ingesteld. Zie de kaart op pagina 3 van 
deze brief voor de omleidingsroutes. De actuele omleidingsroutes zijn met bebording aangegeven en u 
vindt deze altijd op onze Omgevingsapp.  
Bereikbaarheid basisschool De Goudakker.  
• Voetgangers en fietsers: De school blijft altijd bereikbaar voor voetgangers en fietsers (fiets aan de 

hand). Wij starten eind oktober met werkzaamheden voor de school. Ouders worden hieraan 
voorafgaand via de schooldirectie op de hoogte gebracht van de bereikbaarheidsmaatregelen. Deze 
zijn ook te vinden op de Omgevingsapp. 

• Gemotoriseerd verkeer (halen en brengen): Wij werken niet in de Walvisstraat, Reigerstraat en 
Roerdompstraat. Deze parkeervakken blijven bereikbaar voor het halen en brengen van kinderen.  

Bereikbaarheid Julianahof en Bernhardhof.  
• Voetgangers: Wij werken voor de voetgangersingang van het Julianahof. Voetgangers worden veilig 

omgeleid via de Bernhardhof. 
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• Gemotoriseerd verkeer: Wij werken niet voor de ingang voor auto’s naar het Julianahof en 
Bernhardhof. Voor gemotoriseerd verkeer blijven de zorginstelling en appartementen dus altijd 
bereikbaar. 

Werkterrein en keet parkeerterrein Emmastraat. Op het parkeerterrein aan 
het einde van de Emmastraat richten wij ons werkterrein in. Hier zetten wij 
een keet neer en slaan wij materiaal en materieel op. Hierdoor kan er tijdelijk 
niet op het parkeerterrein geparkeerd worden.  
 
Algemeen 

• Voor het aan- en afvoeren van materiaal, materieel en personeel zijn 
bouwtransporten noodzakelijk. U kunt hier enige hinder van ondervinden. 

• De werkzaamheden kunnen in de omgeving te horen zijn. Dit is 
afhankelijk van het type werkzaamheden. 

• Vanwege de veiligheid schermen we het bouwterrein af met hekken. 
• Uw woning en/of bedrijf blijft altijd bereikbaar. 
• Deze werkzaamheden hebben geen invloed op uw energievoorziening. 

 
Wij spannen ons in om de hinder voor de omgeving zo minimaal als mogelijk 
te houden. 
 
Omgevingsapp  
Tijdens de werkzaamheden zetten wij De Omgevingsapp in. Via deze gratis 
app voor op uw smartphone blijft u op de hoogte van de voortgang van het 
werk. U vindt hier de actuele planning en omleidingsroutes, nieuwsupdates. 
Ook kunt u makkelijk een vraag stellen. U vindt De Omgevingsapp in de 
appstore/playstore van uw smartphone, of via de QR-code op deze brief. 
Eenmaal in de app zoekt u naar het project ‘Oranjeplein’. Wij raden u van 
harte aan om de app op uw telefoon te installeren en zo op de hoogte te 
blijven van de voortgang van het werk.  
 
Contact 
Meer achtergrondinformatie over het project en gerelateerde projecten kunt u vinden op de website van de 
gemeente Gouda: www.gouda.nl/inwoners/verkeer_en_vervoer/werk_aan_de_weg. Heeft u nu of tijdens 
de werkzaamheden vragen, aarzel dan niet om contact met omgevingsmanager Joleen Schrier op te 
nemen. Dit kan telefonisch via 085 822 0414 of via het e-mailadres jschrier@a-hak.nl.  
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Dennis Willemsen 
Directeur Hoogspanning 
 
 
  

Scan de QR-code en 
installeer de Omgevingsapp 
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