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 Oudewater, april 2021 

 

Ons kenmerk : NB20025/21/GRO/02104-A 

Uw kenmerk : - 

Betreft : Start werkzaamheden in fase A3, Lange Burchwal 8 – 58. 

 

 

Beste bewoners/ondernemers, 

 

Naar aanleiding van het project in de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving leest u hier 

een update over de volgende fase waar we in de week van 19 – 23 april willen gaan starten. De 

werkzaamheden in deze fase duren tot eind mei 2021.  

 

Wat gaat er gebeuren 

Het asfalt zullen wij opbreken, waarna het werkgebied wordt ontgraven voor het aanbrengen van 

het nieuwe rioolstelsel. Daarna wordt dit gedeelte voorzien van een nieuw trottoir en straatwerk.   

 

Hinder  

Voor de Lange Burchwal is er sprake van een halve wegafzetting, waardoor het verkeer langs het 

werkgebied kan rijden. Zoals u op onderstaande tekening kunt zien, wordt het verkeer om en om 

geregeld door een verkeersregelinstallatie. Woningen blijven altijd bereikbaar via loopschotten. 

Onze werktijden zijn vanaf 07:00 uur tot circa 17:00 uur.  

 

Aanbiedplaats mini-containers 

U mag uw (groene/grijze) mini container buiten het werkvak aanbieden. De locaties hiervan zijn 

opgenomen in onderstaande tekening.  

 

Aan de bewoners van het project Lange Burchwal, Wijngaardstraat en 

omgeving  



 

 

 

Ons kenmerk: NB20025/21/GRO/02104-A   

 

Parkeerplaatsen 

Om in een veilig werkgebied te kunnen werken en het verkeer langs het werkvak te kunnen 

geleiden, worden de parkeerplekken tussen de Oude Huijgensteeg tot Sint Jansstraat tijdelijk 

opgeheven. Uw auto kunt u op het parkeerterrein aan het Oranje Bolwerck parkeren (zie P in de 

tekening voor de exacte locatie). 

 

Communicatie 

Het team van Van Gelder heeft een Omgevingsmanager waar u diverse vragen met betrekking 

tot de werkzaamheden aan kunt stellen. Heeft u vragen over het project of zaken zoals  

bijvoorbeeld een verhuizing of leverantie van meubilair, schroom dan niet om contact op te 

nemen met onze Omgevingsmanager Gert-Jan Roth van Van Gelder. De Omgevingsmanager is 

te bereiken op telefoonnummer of WhatsApp via 06- 21 27 60 07. U kunt ook een e-mail sturen 

naar oudewater@vangelder.com. 

 

Communicatie middelen 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden surft dan naar 

werkinuitvoering.vangelder.com. U krijgt de mogelijkheid om de ‘Werk in Uitvoering App’ te 

downloaden/installeren. Middels gps wordt het dichtstbijzijnde project weergegeven.  

 

U kunt het project ‘Reconstructie Lange Burchwal &  Wijngaardstraat‘ als favoriet selecteren met 

het rechts in de bovenhoek op uw scherm.  

In deze app omgeving vindt u bijvoorbeeld de planning, de fasering, bereikbaarheid, foto’s en 

voortgang. De app wordt wekelijks ge-update.  

 

 

 

Hartelijke groet, 

Team van Gelder                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


