Werken aan de openbare ruimte
1. 20 februari tot 3 maart (tijdelijke) aanleg nieuwe verbinding Arubapad – Surinamestraat. Deze
aanpassing is nodig om een nieuwe kade bij de Kralendijkkade aan te kunnen aanleggen.
 Het Arubapad blijft begaanbaar, maar de doorgang naar Surinamestraat is ca. 2 weken
gestremd.
2. 20 februari tot 5 april definitieve inrichting Curaçaostraat. Voorafgaand wordt er in februari
gewerkt aan het verwijderen van de vuilcontainers aan het Kooiplein en de Curaçaostraat en
het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers aan de Surinamestraat. De containers zijn
daardoor naar verwachting één dag buiten gebruik. Op de containers zal aangekondigd
worden wanneer dat zal zijn. Ook zal het einde van de Antillenstraat het tegelwerk hersteld
worden en bomen gekapt worden aan onder andere in de Curaçaostraat.
 De straat zal in deze periode gefaseerd open liggen, daardoor is er tijdens de uitvoering
minder parkeergelegenheid en wordt de bereikbaarheid beperkt.
3. Eind februari start werkzaamheden voor het maken van de gracht met kademuur, zodat de
Kralendijkkade ontstaat. Dit werk vindt plaats binnen bouwhekken.
Voor Het Hart langs komt tijdelijke bestrating zodat de winkels en woningen aan de
Kralendijkkade bereikbaar zijn. Dan kunnen daarachter palen geboord worden en de
kademuur gemetseld. Tot slot plaatsen we drie bruggen over de kade. De aanleg van de
kademuur loopt naar verwachting door tot en met juli. Het plaatsen van de bruggen zal pas
plaatsvinden na de zomervakantie.
 Er wordt geboord om trilling en geluidsoverlast te beperken. Om goed en veilig te werken
worden delen van de Kralendijkzijde voor korte periodes afgezet, zodat er niet onder de
draaicirkel gelopen kan worden. Het kan dus voorkomen dat, als u via de nieuwe
tussenstraat de Philipsburgstaat het Kooiplein wil bereiken, u soms alleen linksom of
alleen rechtsom kan. Het boren start gepland voor 6 maart en zal tot begin april duren.
4. Renoveren van de fontein op het Kooiplein is nu in volle gang en zal doorlopen tot eind
februari. Als er geen vertragingen zijn opgetreden bij de aanleg van de kade start het definitief
inrichten van het Kooiplein begin april.

LET OP, deze planning kan veranderen bijvoorbeeld als gevolg van slecht werkbaar weer.
Definitieve inrichting
Curaçaostraat
20 feb – 3 maart
Bouwterrein voor de aanleg
van de kade.

Nieuwe tijdelijke verbinding
Arubapad – Surinamestraat.
Toegankelijk vanaf 3 maart

Kralendijkkade eind februari
toegankelijk
Boorperiode 6 maart – 7
april Kralendijkkade deels
afgezet

We begrijpen dat deze werken hinder zullen veroorzaken. We doen ons best om u over de voortgang
te informeren en de overlast te beperken.
Heeft u vragen over de uitvoering van de openbare ruimte? U kunt daarvoor contact opnemen met de
Projectleider Gert-Jan Aandewiel van Heijmans Wegen 06-51498767.
Heeft u andere vragen, mail of bel dan gerust omgevingsmanager Francien Verbaan,
(info@hetpleinvanleiden.nl / 010-266 2800).

