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Gemeenteraad akkoord met voorstel herinrichting Engboogerd 

Donderdag 9 mei heeft de gemeenteraad het voorstel voor de herinrichting van 

de Engboogerdbuurt goedgekeurd en de benodigde financiën beschikbaar 

gesteld. Wel wil de raad evalueren over het gevolgde proces en dit meenemen 

naar vervolgtrajecten zoals de herinrichting van de Oranjebuurt. 

Vervangen gas en waterleiding 

De vervanging van de gas- en waterleiding is inmiddels met veel vertraging 

weer gestart. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen deze werkzaamheden nog niet 

klaar zijn als er wordt begonnen met het vervangen van de riolering. 

Er zal afstemming plaats vinden tussen de verschillende aannemers: de 

nutsvoorzieningen-aannemer van Stedin en de aannemer voor de riool-

vervanging en de herinrichting van de gemeente. 

Johan de Kruijfstraat 

In de Johan de Kruijfstraat zijn in overleg met alle bewoners van deze straat 

enkele aanpassingen in het ontwerp gemaakt. De aanpassingen hebben geen 

invloed op parkeerdruk of afwikkeling van het verkeer in de overige straten. 

 

RIOLERING 

Zoals u weet zal volgend jaar ook de riolering worden vervangen. Het is technisch 

niet mogelijk om dat gelijktijdig uit te voeren met de vervanging van de andere 

leidingen. Het vervangen van de nutsleidingen gaat namelijk veel sneller dan de 

vervanging van riolering. De rioolvervanging en de herinrichting van de openbare 

ruimte vragen een gedegen voorbereiding. Daarbij willen wij in samenwerking met 

de bewoners tot een goed plan komen. De eerste stap zal zijn dat wij u vragen 

een enquête in te vullen. Hoe het proces verder zal verlopen, laten wij u zo 

spoedig mogelijk weten. 

PLANNING 

Op dit moment wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp waarin zoveel mogelijk 

de opmerkingen uit het voorlopige ontwerp (gepresenteerd op 12 maart) zijn 

verwerkt. 

 

De planning is als volgt: 

 Presentatie definitieve ontwerp: eind juni   

(uitnodiging volgt t.z.t. per nieuwsbrief) 

 Selecteren aannemer: juli-september 2019 

 Start werkzaamheden: oktober/november 2019 

 Duur van de werkzaamheden: circa 12 tot 14 maanden  

dus eind 2020 gereed.  

De uitvoering zal steeds per straat worden gedaan. 

 

 

VIDEO 
 

Nog eens terugkijken? 

 

Een filmpje over het 

ontwerpproces staat 

op ons Youtube 

kanaal: 

https://www.youtube.com

/  watch?v=DXVvzNI4q-g 
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