
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 24 december 2021 
 

Als onderdeel van het project Vitale Binnenstad wordt het kernwinkelgebied van Doesburg 

aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende tijdsblokken en de eerste fase is 

inmiddels afgerond. In deze digitale nieuwsbrief informeren wij u graag over de actualiteiten. 

Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via aanmelding@doesburg.nl o.v.v. Nieuwsbrief Vitale 

Binnenstad.  

 

Stand van zaken 

Fase 0 & 1 zijn inmiddels voor zover afgerond. Wat is er gebeurd? Er is een bodempassage bij de 

gracht Mauritsveld aangebracht. Vervolgens is er een nieuw hemelwaterriool aangebracht richting 

het kruispunt Ooipoort-Ooipoortstraat-Zandbergstraat. Bij de doorsteek naar de Ooipoortstraat 

stuitten we op een oude stadsmuur en ons onbekende aanwezige kabels en leidingen. Dit samen 

met de minder gunstige weersomstandigheden zorgden voor enige vertraging, maar we zijn 

tevreden over het resultaat.  

In de Ooipoortstraat werd in diezelfde periode een nieuwe waterleiding en glasvezel aangebracht. 

Ook is de Kerkstraat en de Meipoortstraat inmiddels voorzien van glasvezel. Daarna zijn alle 

bouwmaterialen opgeruimd en is de weg schoongemaakt. 

 

Het vervangen van de riolering en de bestrating is nog niet gebeurd. Dit volgt in de volgende fase.  

Hoe verder? 

Na de kerstvakantie, vanaf de tweede week van januari, starten de werkzaamheden weer op. 

Voor de volgende fase geldt dan de volgende situatie:  
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Ooipoortstraat | Periode 17 januari tot en met 26 april 

Aannemer Hoornstra Infrabouw vervangt het bestaande riool en richt de straat in met nieuwe 

bestrating en wegmeubilair. De Ooipoortstraat is gedurende deze periode afgesloten tussen de 

Ooipoort en Helmichstraat. 

  

Meipoortstraat| Periode 10 januari tot en met 11 maart 

Voordat het rioleringsstelsel en de bestrating wordt vervangen, zal, net zoals eerder uitgevoerd in 

de Ooipoortstraat, Vitens eerst de waterleiding vervangen. De te vervangen waterleiding ligt voor 

een groot deel onder de parkeervakken aan de onevenzijde van de Meipoortstraat. In het tracé 

waar de waterleiding wordt vervangen, worden dan ook obstakels als bomen en bovengrondse 

elementen weggehaald.  

  

Wat betekent dit voor het verkeer ? 

Ooipoortstraat: Komende vanaf de Ooipoort zal de Ooipoortstraat tot aan de Helmichstraat 

worden afgesloten vanaf 17 januari.  

  

Meipoortstraat: De Meipoortstraat wordt niet afgesloten. Verkeer kan gebruik blijven maken van 

de rijbaan. Wel moet er rekening worden gehouden met de parkeervakken en het parkeerterrein 

op parkeerplaats Oliemolensteeg tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. Vergunninghouders van de 

Oliemolensteeg wordt een alternatief geboden door gedurende deze periode te parkeren op de 

parkeerplaats aan de Zandbergstraat.  

  

Net zoals in de vorige fase blijven in beide straten de panden bereikbaar door loopschotten en/of 

loopbruggen. Hiermee wordt de overlast zoveel als mogelijk beperkt. De hulpdiensten zijn 

geïnformeerd.  

  

Contact 

Technische vragen: 

Voor technische, inhoudelijke vragen over de werkzaamheden in de Meipoortstraat, kunt u terecht 

bij Vitens, de heer Hermen Ligterink, hermen.ligterink@vitens.nl, 06-53762278 

Organisatorische vragen:  

Voor vragen over bereikbaarheid, veiligheid, omleidingen, parkeren, afstemming over 

bevoorrading of een afspraak in de projectwinkel kunt u terecht bij omgevingsmanager Sandra van 

Wijnen, s.vanwijnen@hoornstra-infrabouw.nl, 06 82 80 77 67.  

Algemene vragen:  
Voor algemene vragen kunt u terecht bij projectleider Armand Rood, 
armand.rood@doesburg.nl,06 53 91 49 42. 

Bij calamiteiten tijdens de vakantieperiode: Hoornstra Infrabouw, 0313 – 476100.  
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Wij wensen u prettige feestdagen & een prachtig 2022! 


