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Geachte heer, mevrouw,

Begin 2018 heeft de gemeente verschillende meldingen ontvangen over de schuinte en daarmee de 
toegankelijkheid van het trottoir aan de Willem en Marialaan. Op basis van de meldingen zijn een 
aantal metingen verricht die dit bevestigen. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat, in nauw overleg 
met de winkeliers, besloten is om nog dit jaar de straat op te hogen.

Projectgebied
De werkzaamheden vinden plaats op het deel van de Willem en Marialaan gelegen tussen de Juliana 
van Stolbergstraat en de Frederik Hendriklaan. Zie hiervoor het kaartje op de volgende pagina.

Ophogen openbare ruimte
De straat wordt zo’n 15-30cm opgehoogd en voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen, lichtmasten 
en straatmeubilair. Ook brengen we een nieuw hemelwaterriool aan ter verbetering van de afwatering. 
De ophoging in de berm is beperkt waardoor de bestaande bomen gehandhaafd blijven.

Ontwerp openbare ruimte
Doordat we de straat als geheel aanpakken geeft dit de mogelijkheid om ook iets aan de inrichting te 
veranderen. Vanwege de beperkt beschikbare tijd en de eenvoud van het project is hier al een eerste 
ontwerp vooropgesteld. De aanpassingen die hierin zijn doorgevoerd zijn:
• Een doorgaande parkeerstrook aan de noordkant door verplaatsing van de lichtmasten in de 

groenstrook achter de kantopsluiting (uitbreiding parkeermogelijkheid);
• Versmallen van het trottoir met 0,45m tot 2,85m (ontmoedigen fietsen op het trottoir);
• Verbreding van parkeerstroken van 1,70m naar 2,00m en 2,1 Om;
• Verbreden van de rijbaan naar 3,50m;
• Aanbrengen van op- en afrit voor minder validen nabij invalidenparkeerplaats;
• Aanbrengen van extra op- en afrit ter hoogte van huisnummer 32-34;
• Vervallen particuliere klok en particuliere plantenbakken;
• Plaatsen van een nieuwe GFT-cocon nabij ondergrondse container;
• Vervangen van de lichtmasten door een standaard aluminium mast met een conisch armatuur;
• Verwijderen van de rolcontainers met beugels.

gemeente
gouda Postbus 1086, 2800 BB Gouda 

telefoon 14 0182 
e-mail qemeente@qouda.nl 
website www.qouda.nl sO MIX

Papier van 
verantwoorde herkomst

FSC® C018958

mailto:qemeente@qouda.nl
http://www.qouda.nl


Uitvoeringsplanning
Vanwege de toezegging dat het werk nog in 2018 uitgevoerd moet worden start de uitvoering op korte 
termijn. De werkzaamheden zijn gepland van maandag 17 september tot en met vrijdag 17 november 
en worden door aannemer Lindeloof uitgevoerd.

Overlast tijdens uitvoering
We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast 
kunnen we echter niet voorkomen. Hiertoe behoren enige geluidsoverlast en beperkte bereikbaarheid.

Verder is de ondergrondse container tijdens de uitvoering uitgeschakeld. Huishoudens die normaliter 
gebruik maken van deze container kunnen tijdens de uitvoering gebruik maken van de ondergrondse 
container aan de Frederik Hendriklaan / Oranje-Nassaulaan (zie kaartje).

Uitnodiging bijeenkomst
Om u nader te informeren over de werkzaamheden organiseren we een bijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst kunt u het ontwerp inzien en eventueel voorzien van commentaar. Verder kunt u vragen 
stellen en informatie verkrijgen van de aannemer over de planning en fasering van het werk.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Woensdag 12 september tussen 18.00 uur en 20.00 uur 
in Huis van de Stad, Jamesplein 1 te Gouda

Tijdens de bijeenkomst kunt u binnen de openingstijden vrij inlopen.

Nog vragen of opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met mij 
op via 0182-58 8277 of per e-mail via henk.hoqenes@qouda.nl.

Ik zie uw komst met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Henk Hogenes
Projectleider Projecten openbare ruimte

Ondergrondse container Frederik Hendriklaan/Oranje-Nassaulaan
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