Ondernemers omgeving

Hamstergatkruising

directielafdeling

ro/Locatieontwikkeling

telefoon

gouda

0182 - (58)8552

contactpersoon

uw kenmerk

C.J. Denton

n.v.t.

12 december 2012
ons kenmerk

796924
verzonden

onderwerp

,'8 2. OEC ZOlZ

Werkzaamheden

Hamstergatkruising

Geachte heer/mevrouw,
De kruising Hamstergat is de drukste kruising van Gouda met ongeveer 30.000 verkeersbewegingen per
dag. Gecombineerd met de versmalling door het spoorwegviaduct zorgt dit regelmatig voor
verkeersopstoppingen. Daar gaat de gemeente wat aandoen, door de reconstructie van het kruispunt. Met
de aanleg van 6 extra tij- en opstelstroken, waaronder een extra rijbaan onder het viaduct en een nieuwe
verkeersregelinstallatie. Hierdoor zal het verkeer sneller gaan doorstromen en zullen uw medewerkers en
bezoekers minder hinder ondervinden.

Middels deze brief willen wij u op de hoogte brengen dat de komende 4 maanden verschillende
werkzaamheden gaan plaatsvinden rondom de kruising. Om een nieuw tracé voor de kabels en leidingen
vooruitlopend aan de reconstructie van de Hamstergatkruising aan de nutsbedrijven te kunnen aanbieden,
dienen verschillende voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Deze zijn onderverdeeld in uit
te voeren werkzaamheden in december 2012 en in werkzaamheden maart 2013.

Maandag 17 t/m vrijdag 21 december 2012
In deze week worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:
het ontgraven van de in de bijlage aangegeven rode vakken t.b.v, het verleggen van enkele kabels en
leidingen voor het aanbrengen van de voorbelasting;
aanbrengen van voorbelasting t.p.v, de rode vakken in de bijlage middels Big Bags tot een hoogte van
2,00 meter;

verleggen van de bestaande persleiding (groene lijn) naar toekomstig tracé (paarse lijn).
Wanneer voor bovenstaande werkzaamheden wegafzettingen / omleidingen op het kruispunt noodzakelijk
zijn, vindt dit plaats tussen 20:00 - 05:00 uur. Tevens dienen bedrijven en woningen rondom de kruising /

werkgebied te allen tijde bereikbaar te zijn voor alle verkeer.
Maart 2013
De eerste twee weken van maart 2013 worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

verwijderen aangebrachte voorbelasting uit december 2012;
maken van sleuven in rijbanen, fietspaden en trottoirs (gele vlakken bijlage) waarin mantelbuizen worden
aangebracht;
2e fase kappen van bomen rondom de kruising.
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Wanneer voor bovenstaande werkzaamheden wegafzettingen / omleidingen op het kruispunt noodzakelijk
zijn, vindt dit plaats tussen 20:00 - 05:00 uur. Tevens dienen bedrijven en woningen rondom de kruising /

werkgebied te allen tijde bereikbaar te zijn voor alle verkeer.
Na voltooiing van bovenstaande werkzaamheden gaan de nutsbedrijven de kabels en leidingen verleggen.
Dit zal ongeveer een maand in beslag nemen.
Wij gaan het komende jaar samen met de aannemers hard aan de slag om alles goed te laten lopen.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij die uiteraard graag.
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