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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over verschillende werkzaamheden in en rondom de binnenstad.
U leest meer over de stand van zaken, de planning en samenwerking binnen onze projecten. Wij willen u
op deze manier als inwoner of belanghebbende graag betrekken bij ons werk in de openbare ruimte.

Na een schitterend openingsmoment staan er nog enkele rest
punten open die we de komende weken gaan afronden. Zo moeten 
er nog een paar lichtmasten op de juiste locatie worden geplaatst, 
worden de bermen ingezaaid en krijgt het bastion de inrichting met 
de zitelementen.

Er volgen ook nog werkzaamheden verderop op de Oostdam, 
tegenover de panden. De werkzaamheden aan de duikerbrug  
en kademuur hebben vooral invloed gehad op de kwaliteit van  
de fietsstroken. Slechte plekken in het asfalt en de versleten rode 

kleur zijn duidelijk te zien. Dit gaan we opknappen. De fietsstroken 
krijgen een nieuwe rode coating en alle wegmarkering (de belijning) 
wordt ook vernieuwd. Op die manier ziet de Oostdam er weer 
beter uit en heeft de fietser een duidelijke en veilige plek op de 
weg.

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden, neem dan een kijkje op de 
projectpagina op onze website. Hier vindt u ook een overzicht van de 
meestgestelde vragen en antwoorden.

Opening Oostdam

https://www.woerden.nl/inwoners/werkzaamheden-oostdam


Bastions Hogewal en Torenwal
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 24 maart  
een motie aangenomen over de inrichting van de bastions aan  
de Hogewal en Torenwal. De meerderheid van de raad ziet de 
bastions graag zoals ze nu zijn. Dit betekent dat er geen grote 
veranderingen komen en geen beschoeiing.

Wethouder De Regt heeft voorgesteld om op basis van het meest 
recente ontwerp, berekeningen te laten maken. Hieruit zal blijken 
wat het risico is als de beschoeiing niet wordt vervangen. Op basis 
van die gegevens zal de gemeenteraad opnieuw geïnformeerd 
worden en kan er een goede eindbeslissing genomen worden over 
de herinrichting van de bastions. 

Mementeel worden er werkzaamheden uitgevoerd rondom  
het Exercitieveld. Dit als vervolg op de al opgeknapte Oostsingel.  
In week 9 en 10 krijgt de Oostlaan een opknapbeurt. De werk
zaamheden bestaan uit het herstellen van de gaten, asfalteren over 
de hele breedte en het aanleggen van de fietssuggestiestrook in 
rood asfalt.

Vanaf week 11 start het werk aan het Exercitiepad. De open 
bestrating maakt plaats voor een gesloten verharding van gebakken 
klinkers. De bestaande stenen worden hergebruikt en krijgen op  
die manier een herbestemming op dezelfde locatie. Ook maken  
wij gebruik van stenen die wij in een eerder project hebben 
overgehouden. Authentiek gebakken materiaal wat op het 
Exercitiepad een nieuwe rijbaan gaat vormen. Op het gebied  
van duurzaamheid en investeringsgeld is dit erg positief.

In de periode van 28 februari tot en met 11 maart voert 
aannemersbedrijf Versluys & Zoon BV wegwerkzaamheden uit  
op de Parallelweg Oost aan de kant van Woerden én Linschoten.

Het asfalt is op een aantal plaatsen in slechte staat en wordt 
gerepareerd, ook worden de bermen aangevuld. De werkzaam
heden zijn tussen 07.00 en 18.00 uur, hierbij is de weg afgesloten 
voor al het verkeer. (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van de 
omleiding via de Kromwijkerdijk.

Wegwerkzaamheden 
Parallelweg Oost Woerden 

Werkzaamheden Oostlaan en Exercitiepad



De Heeren Bouwmeester is volop bezig met het opknappen van de 
graven op de algemene begraafplaats aan de Hogewal. De werk
zaamheden verlopen goed. Groot herstelwerk wordt bij een steen
houwerij uitgevoerd en nu de periode van kou en slecht weer 
voorbij is, wordt het herstelwerk op de begraafplaats verder 
opgepakt. De eerste graven zijn inmiddels klaar.

Wethouder De Regt heeft met eigen ogen kunnen zien dat het 
ambachtelijk werk is en met respect voor de overledenen wordt 
uitgevoerd. Hij is trots dat deze lokale partij het werk uitvoert en  
hij is verheugd met de eerste resultaten.

Eerste uur gratis 
parkeren verlengd 

Restauratiewerkzaamheden algemene begraafplaats

woerden.parkeerservice.nlwoerden.parkeerservice.nl
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Welkom in het gezellige centrum van Woerden!

ARKERENP

Groot onderhoud Kamerik
Vanaf maandag 7 maart wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan 
de Mijzijde en een deel van de Van Teylingenweg. Ook het 
Oortjespad wordt aangepakt. Het straatwerk en het asfalt worden 
vernieuwd. De bermen worden waar nodig aangevuld en ingezaaid. 
Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand autoverkeer 
omgeleid.
 
PLANNING
•  Mijzijde (Overstek – De Kanis):  

maandag 7 maart t /m vrijdag 8 april
•  Van Teylingenweg (huisnummer 114 – kruising Oortjespad): 

maandag 21 maart t /m vrijdag 8 april
•  Oortjespad:  

maandag 11 april t /m donderdag 14 april

MELDING OPENBARE RUIMTE
Ziet u iets in de openbare ruimte wat daar niet hoort?  
Dan kunt u dit eenvoudig melden via onze website  
www.woerden.nl/meldingdoen of bel naar 14 0348.  
Het doen van een melding is vaak al binnen een minuut 
gedaan. Samen houden we Woerden schoon,  
netjes en veilig. 

https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaar-maken/melding-doen


Stormschade – wie belt u?
Afgelopen maand zijn er meerdere stormen over ons land 
gekomen. In onderstaande afbeelding leest u wat u moet doen  
in het geval van stormschade.
•  Bel bij acuut gevaar altijd 112.
•  Bij nietacute situaties in de openbare ruimte kunt u de gemeente 

bellen via telefoonnummer 14 0348 of appen via 06 20094913. 

Kijk voor meer informatie op 
www.brandweer.nl/onderwerpen/stormenwateroverlast/

Vanaf 1 januari is het funderingsloket overgegaan in het Regionaal 
Funderingsloket van het Kennis Centrum Aanpak Funderingen 
(KCAF). Het funderingsloket geeft informatie en advies. Vanaf 
1 januari 2022 is er door het KCAF samen met de gemeenten 
Alphen a/d Rijn, Gouda, Oudewater en Woerden één regionaal 
funderingsloket opgericht.

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de situatie 
van de fundering en het onderhoud ervan. Voor een vraag over  
uw fundering of het maken van een melding gaat u naar de  
website van het KCAF. 

We zijn voornemens om in maart de afrondende werkzaamheden 
uit te voeren op de Boerendijk. De laatste laag asfalt en de belijning 
worden aangebracht. Tijdens de asfalteer werkzaamheden is de weg 
tijdelijk afgesloten. Omleidingen worden met borden aangegeven 
en er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te 
begeleiden. De Zandwijksingel wordt tijdens de asfalteer
werkzaamheden enkele dagen in twee richtingen open gesteld.  
Met nooden hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over een goede 
bereikbaarheid. 

Afrondende werkzaamheden Boerendijk

Gemeente Woerden  
sluit aan bij Regionaal 
Funderingsloket

COLOFON 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Woerden. 
Redactie: gemeente Woerden
Beeld: gemeente Woerden
Vormgeving: Studio Q
Deze nieuwsbrief is met veel zorg voor u samengesteld. 
Sommige informatie is echter aan verandering onderhevig.  
U kunt geen rechten ontlenen aan deze nieuwsbrief.

CONTACT
Heeft u n.a.v. deze brief nog vragen over de werkzaamheden?
Neem dan contact op via 14 0348 op werkdagen tussen 
07.00u  18.00 uur, of per mail via binnenstad@woerden.nl 

https://www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/
http://www.kcaf.nl/funderingsloketgroenehart/
mailto:binnenstad%40woerden.nl?subject=

