
  

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 13 juli 2022 

 

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

aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende tijdsblokken. Inmiddels is de 

tweede fase afgerond en is de zomerstop 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. 
 

Wat hebben we afgerond ? 

De tweede fase van het project Vitale Binnenstad is afgerond, de zomerstop is inmiddels van start. 

We informeren u graag over de huidige stand van zaken. 

Ooipoortstraat 

Eind maart zijn de werkzaamheden in de Ooipoortstraat (gedeelte Ooipoort tot en met 

Helmichstraat) afgerond. Het riool is vervangen door een gloednieuw gescheiden rioleringsstelsel. 

Dit stelsel scheidt het regenwater van het vuilwater, waardoor het regenwater terug in de bodem 

kan. Voorafgaand aan deze werkzaamheden hebben we de waterleiding vervangen en glasvezel 

aangebracht. 

De sierperen zijn waar mogelijk behouden en de conditie van deze bomen is versterkt. In het 

najaar van 2022/voorjaar van 2023 planten we nieuwe bomen ter compensatie van de eerder 

gekapte bomen.  

In het midden van de straat hebben we een nieuwe rijloper aangebracht. Hierbij zijn de prachtige 

bestaande gebakken klinkers hergebruikt. Aan beide kanten van de rijloper zijn verblijfstroken en 

privé-stoepen aangebracht met nieuwe stenen. Tot slot hebben we alle betonnen elementen 

verwijderd, nietjes aangebracht voor de fietsers en authentieke bankjes geplaatst. 



 

 

Beelden Ooipoortstraat; rechts voorbeeld van een privé-stoep 

 

Kerkstraat 

Tussen de Boekholtstraat en Gasthuisstraat hoefde het riool niet vervangen te worden. Wel 

hebben we daar de waterleiding vervangen en glasvezel aangebracht. De aanwezige bomen 

hebben we vanwege hun slechte staat gekapt. Net als in de Ooipoortstraat, zullen we in het najaar 

van 2022/voorjaar van 2023 nieuwe bomen planten ter compensatie. De nieuwe bestrating is 

hetzelfde als die van de Ooipoortstraat. 

Dankzij de werkzaamheden is een veel ruimer, overzichtelijker en veiliger verblijfsgebied voor 

voetgangers gecreëerd. De authentieke Doesburgse uitstraling is behouden én versterkt door 

passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, zitjes en banken, bomen, groenvoorzieningen. 

 

 

Beeld van de Kerkstraat 

 

Verkeersmaatregelen  

Tijdens de werkzaamheden in de Kerkstraat was de rijrichting tijdelijk omgedraaid. Deze tijdelijke 

rijrichting is inmiddels opgeheven, waardoor de verkeersstroom weer is zoals voorheen. Verder 

zijn bij de kruising Ooipoort-Ooipoortstraat en in de Kerkstraat nieuwe portaalborden geplaatst.  

 

 



 

De zomerafsluiting is alweer enige tijd van kracht (27 april t/m 30 

september). Van maandag t/m zondag is de binnenstad tussen 11.00 

– 18.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Tijdens deze 

afsluitingsperiodes is de binnenstad domein van de voetganger. 

Fietsers zijn ook welkom. We vragen hen wel om af te stappen en de 

fiets zoveel mogelijk te stallen bij de fietsnietjes of aanwezige 

fietsenstallingen. 

 

Wat staat er na september 2022 te gebeuren? 

In de maanden juli, augustus en september worden geen werkzaamheden verricht in de gehele 

binnenstad. Begin oktober starten we met de werkzaamheden ter hoogte van het kruispunt 

Ooipoortstraat-Meipoortstraat-Kerkstraat. De waterleiding en het glasvezel hebben we al eerder 

afgerond. Nu staan het vervangen van het riool en het aanbrengen van de definitieve bestrating 

op de planning. Dit doen we op het kruispunt zelf, van het kruispunt tot aan de Helmichstraat en 

van het kruispunt tot aan de Boekholtstraat. 

Tijdens deze werkzaamheden wordt het gebied volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor 

voetgangers zullen aanliggende panden bereikbaar blijven. De planning is dat deze 

werkzaamheden ca. 8 weken duren. Uiteraard wordt u daar in september nader over 

geïnformeerd. 

In januari 2023 starten we met de laatste fase. Dan zal de Meipoortstraat onder handen worden 

genomen. De werkzaamheden zijn identiek aan die van de Ooipoortstraat. Eind april 2023 hopen 

we alle werkzaamheden in de winkelstraten te hebben afgerond. 

 

Contact 

Technische vragen: 

Voor technische, inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Martin Evers, de uitvoerder namens de 

aannemer. Per e-mail: kernwinkelgebieddoesburg@hoornstra-infrabouw.nl, of telefoon: 06 45 88 

86 00. 

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. Per e-mail: kernwinkelgebieddoesburg@hoornstra-infrabouw.nl, of telefoon: 06 82 80 77 

67.  

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

Beeld van een nieuw portaalbord 
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