Nieuwsbrief 8 september 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.

Werkzaamheden vanaf 13 september
In opdracht van de gemeente Doesburg start Hoornstra Infrabouw aanstaande maandag met de
werkzaamheden in de binnenstad. Eerst worden diverse elementen verwijderd. Ook worden
enkele bomen in de Ooipoortstraat gerooid. Daarna kan het riool vervangen worden en komt er
nieuwe bestrating. Tegelijkertijd vervangt drinkwaterbedrijf Vitens, via aannemer A. Hak, haar
gietijzeren waterleidingen in de Ooipoortstraat voor kunststof leidingen. Vervolgens brengt
Deltafiber, via aannemer NKM, het glasvezel aan. Tijdens deze werkzaamheden is de
Ooipoortstraat tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit duurt naar verwachting tot 1 december 2021.

Vervangen waterleiding
Het vervangen van de waterleidingen in de Ooipoortstraat duurt ongeveer 5 weken. Dit brengt
onvermijdelijk enige overlast met zich mee, omdat er sleuven worden gegraven. Door
loopschotten blijven de panden bereikbaar. Geplande onderbrekingen van de watertoevoer
worden een dag van tevoren bekend gemaakt. Tijdens deze werkzaamheden kunt u ter plaatse
overleggen met de medewerkers van A. Hak over de bereikbaarheid en de watertoevoer. Ook
kunt u overleggen met Vitens, de heer Hermen Ligterink, via 06-53762278 of
hermen.ligterink@vitens.nl.

Aanbrengen glasvezel
Tijdens de werkzaamheden wordt ook glasvezel aangelegd. Meer informatie hierover volgt
rechtstreeks via Deltafiber.

Bouwkundige opname
Alle aangrenzende percelen zijn of worden geïnspecteerd. Deze bouwkundige opname wordt
verzorgd door Bouwkundig Opname Buro, Doetinchem.

Werkzaamheden vanaf 20 september
Maandag 20 september start Hoornstra Infrabouw dan met de werkzaamheden rondom het
Mauritsveld. In de vorige nieuwsbrief van 20 augustus stonden de werkzaamheden uitgelegd.
Tijdens de werkzaamheden zijn de direct omliggende parkeerplaatsen niet te gebruiken. Wel kunt
u parkeren aan de Halve Maanweg.

Werkzaamheden vanaf 27 september
Vervolgens wordt van 27 september tot en met 8 oktober het kruispunt Ooipoort – Ooipoortstraat
geheel afgesloten. Hier wordt een deel van het asfalt opengebroken om een hemelwaterriool aan
te brengen. Na 8 oktober verzorgt de firma Hoornstra Infrabouw de verdere vervanging van het
riool en wordt er opnieuw bestraat in de Ooipoortstraat. Tijdens deze werkzaamheden is de
Ooipoortstraat (gedeeltelijk) afgesloten en worden er verkeersmaatregelen doorgevoerd, waarbij
het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Bereikbaarheid
Alle woningen en winkels zijn te voet bereikbaar. Voor gemotoriseerd verkeer is de Ooipoortstaat
en het kruispunt Ooipoort – Ooipoortstraat tijdens de werkzaamheden gesloten. U kunt hier dan
ook niet parkeren. Hulpdiensten zijn door de aannemer op de hoogte gebracht, zodat in het geval
van calamiteiten altijd goede eerste hulp mogelijk is.

Contact
De aannemer Hoorstra Infrabouw is uw eerste aanspreekpunt voor vragen tijdens de uitvoering.
Direct aanwonenden worden steeds via een huis-aan-huis-brief op de hoogte gesteld van de
actuele werkzaamheden. Ook kunt u zich aanmelden voor de project whatsappgroep via de QRcode onderaan deze nieuwsbrief. Via deze app ontvangt u periodiek informatie over de voortgang
van de werkzaamheden. U kunt hier zelf niet reageren.

Projectinformatie
Via www.doesburg.nl/vitalebinnenstad komt u direct op de projectenpagina van de gemeente
Doesburg. Hier vindt u ook een samenvatting van alle informatie

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.

