Aan de bewoner(s) van dit adres

afdeling

telefoon

Gouda

Projecten openbare ruimte

14 01 82

15 juni 2022

contactpersoon

uw kenmerk

ons kenmerk

Henk Hogenes

-

1333278

onderwerp

101636 - Aankondiging uitvoering werkzaamheden vervanging
duiker Oranjeplein

Geachte heer, mevrouw,
U woont in de omgeving van het Oranjeplein. Wij vervangen hier binnenkort een duiker. In deze brief
leggen wij uit waarom, wanneer en hoe wij dit doen.
De duiker aan het Oranjeplein is te klein en wordt vervangen
Een duiker is een buis die wateren met elkaar verbindt. In dit geval verbindt de duiker het water aan
het Oranjeplein met het regenwatergemaal langs de Burgemeester Gaarlandtsingel. Doordat er
steeds meer regen valt is de duiker niet groot genoeg meer. Om toekomstige wateroverlast te
voorkomen is het nodig om de duiker te vergroten.

Foto: straatbeeld locatie werkzaamheden vergroten duiker Oranjeplein (bron: Gemeente Gouda)

bezoekadres:
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

bijlagen: -

correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 BB Gouda
e-mail gemeente@gouda.nl
telefoon: 14 01 82

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Kleywegen
Kleywegen informeert u voorafgaan over de werkzaamheden met een brief. Op de website van de
gemeente staat ook informatie (www.gouda.nl/oranjeplein), inclusief een link naar de omleiding.
De werkzaamheden vinden plaats van 11 juli tot en met 19 augustus 2022
Om de overlast te beperken zijn de werkzaamheden gepland in de zomervakantie. Vooruitlopend
verricht aannemer Kleywegen wat voorbereidende werkzaamheden.
Het Oranjeplein wordt tijdelijk deels afgezet
Gezien de grootte van de duiker en de ruimte die nodig is voor de werkzaamheden zetten we tijdelijk
een deel van het Oranjeplein af. Dit betekent dat u tijdelijk wordt omgeleid. De omleiding kunt u op de
website van de gemeente vinden. Wij adviseren om uw bezoekers of leveranciers van te voren in te
lichten om ongemak te beperken.
Om het gebied toegankelijk te houden voor nood- en hulpdiensten wordt het fietspad in noodsituaties
door hen gebruikt. Om dit mogelijk te maken brengen we een aantal veranderingen aan waardoor
bijvoorbeeld een brandweerwagen over het fietspad kan rijden.
Overlast
Vanwege de werkzaamheden kunnen we overlast helaas niet uitsluiten of voorkomen. De
werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u
ernstige overlast ondervinden, neem dan direct contact op met J. Goudswaard via 0182-588141
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met meldpunt gemeente Gouda
140182 of e-mail meldpunt@gouda.nl Of kijk op www.gouda.nl/oranjeplein

Met vriendelijke groet,

Henk Hogenes
Projectleider Projecten openbare ruimte
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