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Voortgang

Verkeersdoorstroming 

• Nutswerkzaamheden noordkant zijn gereed;

• Nutswerkzaamheden op de Oostdam in uitvoering;

• Schouls is begonnen met de damwanden.

● Geen noemenswaardige opstoppingen;

● Tijdens tweedaagse afsluiting Hoge Rijndijk wel 

drukker op kruisingen Waardsebaan en 

Chrysantstraat.





Nutswerk Oudelandseweg

● Werkzaamheden zijn gereed; √

● Fietspad is gereed; √

● Voetpad is gereed; √

● Huisaansluitingen Oostdam overnemen 

geeft hinder en klachten;

● Trottoir naast Oostdam 10 is eind van de 

week gereed en wordt opengesteld voor 

voetgangers.



• Gestuurde boring is gereed; √

• 6 weken werk t.b.v. nieuwe kabels en 

leidingen;

• Uitvoering conform planning, geen uitloop 

vanwege winterweer in februari;

• GEEN tweedaagse afsluiting van de 

Utrechtsestraatweg! 

• Alleen fietsers hebben een kleine 

omleidingsroute te volgen.

Nutswerk 
Utrechtsestraatweg



Kade Stationsweg
-20 mv

Kade Oostdam
-14 mv

Lengte 220 m

Singel
Oostdam Utr.straatweg





Bezweken duiker
● Lekte nog steeds;
● Risico op nieuwe verzakkingen is al 

die tijd aanwezig geweest;
● 14m3 beton eruit gehaald;
● Het verwijderen en afvoeren heeft 

trillingen veroorzaakt en wat klachten 
gegeven.



Omgevingsmanagement

● Frequentie van integraal overleg met stakeholders 
aangepast naar 1x per 2 weken;

● Informatievoorziening wordt door Fietsersbond, 
OKW/POVW en KHN positief ontvangen;

● Ontvangen klachten over afsluitingen van gas, water 
t.b.v. overnemen van huisaansluitingen als ook hinder 
door zwaarder materieel;

● Overleg met Stadshart over samenwerking als het 
drukker wordt van en naar het centrum;

● Kadastrale metingen van erfgrenzen door het Kadaster;
● Overleg met rentmeester Villa Rijnoord over aansluiting 

hekwerk op duikerbrug.



Subsidieaanvraag Erfgoedparelfonds

• Op 2 februari is het bericht ontvangen m.b.t. het uitstel termijn van besluiten;

• Uitstel vanwege gebrek aan capaciteit (o.a. veroorzaakt door COVID-19) en het hoge 

aantal aanvragen voor het fonds;

• Beslistermijn was 28 maart 2021 wordt eind mei/begin juni 2021;

• Het voorstel aan u is in concept gereed en zal spoedig aan u voorgelegd worden.
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