Nieuwsbrief 20 augustus 2021
Als onderdeel van het project Vitale Binnenstad wordt het kernwinkelgebied van Doesburg
aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende tijdsblokken en gaan binnenkort
van start. 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.

De aannemer is bekend
Inmiddels is na aanbesteding bekend dat Hoornstra Infrabouw uit
Doesburg de opdracht heeft gekregen het kernwinkelgebied aan te
gaan pakken.

Start werkzaamheden / fasering
Half september starten de voorbereidende werkzaamheden (fase 0 en fase 1). Deze fase betreft
Mauritsveld – kruispunt Ooipoort – Ooipoortstraat en eerste deel Ooipoortstraat tot aan de
Helmichstraat. Wat gebeurt er precies?
Mauritsveld
-

Aanbrengen hemelwater riool
Aanbrengen bodempassage met overstort naar gracht

Kruispunt Ooipoort-Ooipoortstraat
-

Aanbrengen (hemelwater)riool. Tijdens deze werkzaamheden is van 27 september tot
(uiterlijk) 8 oktober het kruispunt afgesloten. Doorgaand verkeer wordt dan omgeleid.

Ooipoortstraat
-

Vervangen waterleiding
Verwijderen loze leidingen
Aanbrengen glasvezel
Verwijderen oude riool
Aanbrengen (hemelwater)riool
Afkoppelen dakwater voorzijde woningen
Doorvoeren groeiplaatsverbeteringen bestaande bomen
Plantvak gereed maken & planten nieuwe bomen
Aanbrengen bestrating
Aanbrengen wegmeubilair

Dit werk (fase 0 en 1) wordt op 30 november opgeleverd. In de maand december vinden er
vanwege de feestmaand geen werkzaamheden plaats, zodat er geen belemmeringen zijn in de
binnenstad.
In 2022 komen dan fase 2 en fase 3 aan bod. Vanaf de Helmichstraat wordt dan gewerkt richting
de Ooipoortstraat, driesprong Ooipoortstraat – Meipoortstraat – Kerkstraat en de Kerkstraat. Deze
werkzaamheden duren tot eind april 2022. De werkzaamheden worden gedurende de
zomerafsluiting stilgelegd om Doesburg tijdens het hoogseizoen aantrekkelijk te houden voor
bezoek. Van 1 oktober tot 30 november gaan we verder met de Meipoortstraat.

Het informatiecentrum
Vanaf 6 september is onze projectwinkel in het stadhuis via de ingang aan de Koepoortstraat
geopend. Hier kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen over de werkzaamheden. Wij vragen
u vriendelijk een afspraak te maken voor uw bezoek. Zo voorkomen we dat teveel mensen
tegelijkertijd de ruimte gebruiken in deze coronatijd.
Maak een afspraak door te mailen naar of te bellen met Sandra van Wijnen:
Mail:
s.vanwijnen@hoornstra-infrabouw.nl
Telefoon:
06 82 80 77 67

Contact
Technische vragen:
Voor technische, inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Jan Willem van der Velde, de uitvoerder
namens de aannemer, Janwillem@hoornstra-infrabouw.nl, 06 23 89 10 95.
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.

