Inrichting openbare ruimte en…………nog veel meer
Deze nieuwsflits informeert u over de recente ontwikkelingen in het Stadshart Lage
Zijde.
December 2016
De afgelopen periode
Er is weer veel gebeurd aan de Lage Zijde in de afgelopen periode. Het Aargebouw is gesloopt en heeft
ruimte gemaakt voor een tijdelijke parkeerplaats. De sloepenhaven in de Kromme Aar is zo goed als af.
De woningen in Blok 7A, De Nachtegaal (van wonenCentraal) zijn inmiddels betrokken door de nieuwe
bewoners.
Verder zijn we hard bezig met het uitwerken van de plannen voor het nieuwe gebouw op de plek waar
het Aargebouw stond. Dit wordt een combinatie van de bibliotheek, het gemeentearchief, een
fietsenstalling en parkeren.
‘Er wordt voortvarend gewerkt rondom de Kromme Aar en het Thorbeckeplein. De komende periode
zetten we de puntjes op de i en ik verwacht dat we in maart gezamenlijk de afronding van de eerste
fase van de inrichting van de openbare ruimte rondom de Kromme Aar en Aarkade kunnen vieren’
aldus projectwethouder Stadshart Lage Zijde Gerard van As.
De komende periode
Werkzaamheden hoek Van Mandersloostraat/Aarkade
Vanaf de tweede week van januari, wordt er gewerkt aan de reconstructie van een deel van de Van
Mandersloostraat. Vanaf de ingang naar de Aarhof, ongeveer halverwege, tot aan de brug naar de
Hooftstraat zal de bestrating vernieuwd worden. Hierbij wordt de straat vlak gemaakt en zullen er
opstapjes en hellinkjes komen bij de winkels op de hoek met de Aarkade. Zo ontstaat er een betere
aansluiting op de winkels en de nieuwe brug over de Kromme Aar.

De doorgang voor voetgangers en fietsers door de Van Mandersloostraat blijft gewoon open volgens de
regels die er nu gelden. Het expeditie verkeer zal echter achteruit de Van Mandersloostraat moeten verlaten
of moeten keren. Hierbij wordt van iedereen gevraagd om extra op de veiligheid te letten en te zoeken naar
veilige manieren om te expediëren. Deze werkzaamheden duren, uiteraard afhankelijk van
weersomstandigheden, tot week 7.
Werkzaamheden Aarkade
Vanaf week 7 zal ook de Aarkade aan de Kromme Aar opnieuw worden ingericht. De werkzaamheden
bestaan uit het aanleggen van de lijngoot, het plaatsen van verlichting en een nieuwe bestrating. Door
het gebruik van dezelfde materialen als in de rest van het stadshart, ontstaat een betere aansluiting
op de rest van het gebied. De planning is dat de werkzaamheden in week 12 klaar zijn.

Inrichting openbare ruimte rondom Nutsgebouw
In week 2 start ook de inrichting van de openbare ruimte rondom het Nutsgebouw. De hoek bij
‘Koetjes en Kaas ’ wordt eerst gedaan. Dit duurt ongeveer 2 weken. Gelijktijdig wordt de kant aan de
Kromme Aar gedaan. Aansluitend daarop zal vanaf week 5 ook de kant aan het nieuwe
Thorbeckegebouw ingericht worden. De werkzaamheden zijn naar verwachting in week 8 afgerond.
Let op!
Veiligheid bij de omleidingsroute op het
Thorbeckeplein. Het is belangrijk dat u de
belijning van de omleidingsroute op het
Thorbeckeplein blijft volgen. Het is al
meerdere malen voorgekomen dat iemand per
abuis met zijn fiets het werkterrein van de
bouwers is binnen gefietst. Ondanks de
geplaatste hekken moet u goed opletten!
Bereikbaarheid
De huidige loop- en fietsroute door de
Hooftstraat en de Van Mandersloostraat is nog
steeds vanaf maandagochtend 7:00 uur tot
vrijdagmiddag 16:00 uur afgesloten ter
hoogte van de werkzaamheden aan de
Triangel. Voetgangers en fietsers worden met
borden omgeleid via de W.M.C. Regtstraat en
de Groen van Prinstererstraat.
Tussen vrijdagmiddag 16:00 uur en
maandagochtend 07.00 uur is de route via de
Hooftstraat wel open.

Actuele informatie, vragen of afmelden
De laatste informatie over de herontwikkeling van de Lage Zijde, vragen aan het projectteam,
opmerkingen of wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen? Voor al deze zaken kunt u terecht op de
projectwebsite www.stadshartlagezijde.nl.

