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Werkzaamheden Geertestraat en deel 
Geertekerkhof starten begin mei 
 
In ons vorige wijkbericht kondigden we aan dat de gemeente 14 februari zou starten met de 
bestratingswerkzaamheden aan de rijweg van de gehele Geertestraat en een deel van de Geertekerhof. Deze 
werkzaamheden verplaatsen we naar begin mei. In dit wijkbericht leest u waarom. 
 
Waarom verplaatsen we de startdatum van de 
werkzaamheden? 
Een bewoner aan de Geertestraat heeft de gemeente 
gevraagd de werkzaamheden uit te stellen, omdat er in 
de komende periode verbouwings- en 
onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan panden 
in de Geertestraat. Omdat er in de binnenstad 
specifieke regels gelden voor vrachtverkeer zetten de 
leveranciers ander materieel in om materialen tijdig en 
met elkaar afgestemd aan te leveren en af te voeren. 
Als de gemeente de volledige Geertestraat afsluit voor 
de bestratingswerkzaamheden, is het onmogelijk voor 
deze leveranciers om de bouwmaterialen aan te 
leveren en geplande werkzaamheden uit te voeren. 
 
Het is duidelijk dat de bestratingswerkzaamheden van 
de gemeente en de verbouwingswerkzaamheden van 
de bewoners niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden. De 
gemeente heeft daarom samen met de aannemer 
gekeken of de bestratingswerkzaamheden kunnen 
starten na de verbouwingswerkzaamheden, en dat is 
gelukt. De bestratingswerkzaamheden aan de rijweg 
van de gehele Geertestraat en een deel van de 
Geertekerhof, gelegen tussen de Geertestraat en de 
Springweg, starten begin mei 2022. 
 
Nieuw wijkbericht voordat de werkzaamheden 
beginnen 
We sturen u twee weken voordat de werkzaamheden 
beginnen opnieuw een wijkbericht met alle benodigde 
informatie over onder andere de duur van de 
werkzaamheden, het parkeren en het aanbieden van 
huisvuil. 
 
 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Dhr. G.J. van den Oudenalder (opzichter) van 
Stadsbedrijven - Stadsingenieurs, via telefoonnummer 
14 030. 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of 
via telefoonnummer 14 030. 
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