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Werkzaamheden Koepoortstraat  

Door archeologische vondsten bij de graafwerkzaamheden aan de Lindewal – Koepoortstraat (de fundatie van de oude 

stadsmuur en de stadspoort) hebben wij een achterstand opgelopen in de planning. Om deze achterstand in te lopen 

geven wij extra gas om de werkzaamheden in de Koepoortstraat (weghelft aan de even nummers) in week 49 volledig 

tot de kruising met de Hoogestraat te kunnen afronden.  

 

Werkzaamheden Hoogestraat 

 

Als gevolg van de vele kabels en leidingen en de werkzaamheden aan de waterleiding, is de kruising bij de 

parkeerplaatsen pas 2 dagen later gereed, dat wil zeggen op vrijdag 22 november !   

 

Vanaf dan is het mogelijk om de parkeerplaatsen en de parkeergarage onder “De Buitenhof” met de auto te bereiken 

via de Koepoortstraat. Dit is een tijdelijke situatie, totdat de werkzaamheden in de hele Hoogestraat gereed zijn. Voor 

de verkeersveiligheid plaatsen wij een verkeersspiegel op de kruising met de Koepoortstraat. 

 

Op woensdag 20 november starten wij met het gedeelte tot de kruising met de Nieuwstraat / Paardenmarkt. Tot en met 

week 51 (de week voor de kerstdagen) gaan wij de riolering en het straatwerk vernieuwen tot de garageboxen ter 

hoogte van huisnummer 22. De firma HAK zal in dit gedeelte voor ons uit werken om de waterleiding in opdracht van  

Vitens te vernieuwen. Het laatste stukje straatwerk blokken wij tijdelijk dicht, zodat u tijdens de kerstdagen met uw auto 

bij huis kunt komen. 

 

Met ingang van week 2 van volgend jaar gaan wij het laatste stuk tot de kruising met de Nieuwstraat / Paardenmarkt 

afmaken. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met week 6. 

 

Vragen / meldingen 

Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden of een melding willen doen, dan kunt u contact 

opnemen met onze Omgevingsmanager Reinier Roerdink via telefoonnummer (06) 125 521 88 of onze uitvoerder Rob 

van Bel via telefoonnummer (06) 281 227 22. 

 


