Nieuwsbrief 5 oktober 2021
Als onderdeel van het project Vitale Binnenstad wordt het kernwinkelgebied van Doesburg
aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende tijdsblokken en zijn inmiddels
begonnen. 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.

Werkzaamheden Mauritsveld en Ooipoort(straat)
Inmiddels zijn vanaf de gracht achter het Mauritsveld de eerste contouren van de bodempassage
zichtbaar.
Het eerste deel van het hemelwaterriool langs het Mauritsveld richting de Ooipoort ligt erin. Dit
riool onder de Ooipoort wordt nu verder richting de Ooipoortstraat aangelegd.
Op de T-splitsing Ooipoort – Ooipoortstraat hebben we een deel van het asfalt verwijderd en
hebben we een sleuf graven. Daar zijn we een oude stadsmuur tegengekomen. Door
archeologisch onderzoek en omdat we er door een onbekende 12 KV leiding niet veilig kunnen
werken, zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Door deze vertraging kunnen we het kruispunt
en de parkeerplaatsen rondom het Mauritsveld helaas pas op 18 oktober weer openstellen.

Werkzaamheden Ooipoort

Oude stadsmuur Ooipoortstraat

Vervangen waterleiding en aanbrengen glasvezel
Waterleiding
Vitens was al begonnen met het vervangen van de oude waterleiding in de Ooipoortstraat.
Inmiddels wordt ook het glasvezel aangelegd. Via loopbruggen zijn de direct aangelegen panden
goed te voet bereikbaar.
Glasvezel
Nadat het glasvezel is gelegd in de Ooipoortstraat, gaat Deltafiber verder met het leggen van
glasvezel in de Kerkstraat en Meipoortstraat. U wordt hierover geïnformeerd door NKM, de
aannemer die voor Deltafiber het werk uitvoert. Vanuit de gemeente zal regie en toezicht
plaatsvinden door Marc van Lokven. Hij is bereikbaar via: marc.van.lokven@doesburg.nl of
06-24277334
Zoals eerder aangekondigd, zullen we pas in 2022 groot onderhoud plegen aan de Kerkstraat en
de Meipoortstraat. Hier wordt nu alleen glasvezel aangebracht.

Werkzaamheden Ooipoortstraat
Bovenstaand genoemde werkzaamheden lopen vooruit op de vervanging van het oude riool en
het straatwerk van aannemer Hoornstra in de Ooipoortstraat. Zo hoeven we later niet met kabels
en leidingen opnieuw door het straatwerk heen. Als dit klaar is, wordt het oude riool uit de
Ooipoortstraat verwijderd en vervangen door een nieuw riool. Er komt dan zowel een nieuw
vuilwater als een nieuw hemelwaterriool. Als laatste komt hier nieuw straatwerk en wegmeubilair.

Aanbrengen nieuw regenwaterriool
Door de klimaatverandering worden de extreme weersverschillen steeds groter. We hebben te
maken met steeds heftigere regenbuien afgewisseld door langere perioden van droogte. Onze
rioolstelsels kunnen de grote hoeveelheden water niet meer verwerken en stromen over.
Dat is de reden dat we het regenwater afkoppelen. Regenwater wordt dan niet meer afgevoerd
naar de waterzuivering, maar wordt behouden in het gebied waar de regen valt. In het
kernwinkelgebied gaan we daarom via het aanbrengen van een regenwaterriool - naast het leggen
van een vuilwaterriool - het water zoveel mogelijk naar de grachten afvoeren.
Om het regenwater nog een keer extra te zuiveren, is samen met het Waterschap een
bodempassage bedacht. De planten in de bodempassage zuiveren het regenwater voordat het op
de gracht komt. Door extra toevoer van dit schone regenwater, wordt ook de waterkwaliteit en de
doorstroming van de stadsgrachten verder verbeterd. Ook vormt dit regenwater een extra
waterbuffer in droge tijden.

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.

