
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 5 mei 2022 

 

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

aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats in verschillende tijdsblokken en de tweede 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 

De tweede fase van het project Vitale Binnenstad is inmiddels afgerond. Wat is er gebeurd? 

De Ooipoortstraat is weer opengesteld voor verkeer. Ondergronds zijn het riool, de aansluitingen 

naar de panden, glasvezel en de waterleidingen vervangen/vernieuwd. Bovengronds zijn alle 

betonnen elementen vervangen door klinkers. De sierperen zijn waar mogelijk behouden en de 

conditie van deze bomen is versterkt. In het najaar planten we nog nieuwe bomen ter compensatie 

van de eerder gekapte bomen. 

 



 

In zowel de Meipoortstraat als de Kerkstraat zijn de waterleidingen ook vervangen en vernieuwd. 

Vitens en (onderaannemer) Hak hebben hun klus in de winkelstraten hiermee afgerond. 

 

Hoe verder? 

Aannemer Hoornstra is begin april begonnen in de Kerkstraat. Tussen de Boekholtstraat en de 

Markt wordt het straatwerk vernieuwd. Ondergronds zijn er geen werkzaamheden meer, eind mei 

wordt dit deel afgerond. 

Na de Kermis (vanaf 9 mei) gaan we ook verder met het straatwerk vanaf de markt tot aan de 

aansluiting met de Gasthuisstraat. Ook hier zijn ondergronds geen werkzaamheden meer. Uiterlijk 

eind juni wordt dit deel afgerond.  

In de maanden juli, augustus en september worden er geen werkzaamheden verricht en is de 

gehele binnenstad vrij toegankelijk. 

In de maand oktober starten we met onze eerstvolgende fase. Dan zal het kruispunt 

Ooipoortstraat-Meipoortstraat-Kerkstraat aangepakt gaan worden. Later wordt u daar uiteraard 

over geïnformeerd.  

Het vervangen van het bestaande riool en het aanbrengen van de nieuwe bestrating – ook het 

sluitstuk van de herinrichting van de winkelstraten – vindt plaats in het eerste kwartaal van 

volgend jaar. Later dit jaar komen we daar op terug. 

 

Wat betekent dit voor het verkeer? 

 

Rijrichting  

Gedurende de werkzaamheden in de Kerkstraat, is deze straat niet toegankelijk voor autoverkeer. 

Reden voor ons om de rijrichting in de Ooipoortstraat tijdelijk om te draaien. Hierdoor blijft het voor 

het verkeer in de Meipoortstraat mogelijk via de Ooipoortstraat de binnenstad te verlaten.  

Als de werkzaamheden in de Kerkstraat klaar zijn, wordt deze tijdelijke maatregel opgeheven en 

wordt de verkeersstroom weer zoals voorheen.  

 

 



 

Zomerafsluiting 

De zomerafsluiting is weer 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 en fietsers in de winkelstraten 

Kerkstraat (vanaf de markt), Meipoortstraat (vanaf de Zandbergstraat) en Ooipoortstraat. Let erop 

dat u uw auto niet parkeert in het afgesloten gebied. Buiten de afsluiting kunt u parkeren in de 

vakken of op de Bleek. 

Daarnaast geldt het gehele jaar een parkeerverbodszone in de Koepoortstraat, Roggestraat, 

Kerkstraat, Meipoortstraat en Ooipoortstraat waar betaald parkeren van kracht is, zodat het 

parkeren op deze locaties alleen plaatsvindt in de daarvoor bestemde vakken. Dit wordt ook door 

middel van bebording aangegeven. 

 

Contact 

Technische vragen: 

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

aannemer, m.evers@hoornstra-infrabouw.nl of mob (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, s.vanwijnen@hoornstra-infrabouw.nl, of mob 06 82 80 77 67.  

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