Reconstructie Liemersweg Doetinchem
Plan van Aanpak bereikbaarheid
NTP Infra start de werkzaamheden in week 36 (2 september 2019) Hiermee wordt (extra) hinder en overlast tijdens de Stadsfeesten voorkomen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de fasering zoals deze op de verkeersmaatregelentekeningen is weergegeven. Dit houdt in dat de Liemersweg in 4 fasen (A t/m D)
wordt gereconstrueerd. In onderstaande tabel is per fase de doorlooptijd weergegeven. Tevens is per fase aangegeven hoe voldaan wordt aan de bereikbaarheidseisen van de
benoemde stakeholders. Voorafgaand aan fase A (week 34 en 35), worden voorbereidende werkzaamheden getroffen (graven proefsleuven, verkeersmaatregelen enz.) en
hulptekeningen met de tijdelijke fiets - voetgangersoversteken per fase gepresenteerd.
Bereikbaarheidseis
Sportpark zuid en Graafschap
College
Voetgangers Graafschap
College naar station de Huet
faciliteren
Promotie van de veilige
fietsroute gedurende het gehele
werk
Informeren weggebruikers over
start werkzaamheden
Informeren Stakeholders
Ziggo
Brandweer: kruising Energieweg
en Wolborgenmate niet
gelijktijdig afsluiten
Brandweer: Bypass rotonde
Edisonstraat richting Wehl
Brandweer: Bypass rotonde
Energieweg naar Stockhorstweg
Brandweer: tijdelijke voorziening
Energieweg – Plattenburg
Communicatie hulpdiensten
Arriva treinvervangend vervoer
Tijdelijke bushalte lijn 612 & 628
Busvervoer via Wolborgenstraat
tijdens werkzaamheden kruising
Plattenburgestraat - Energieweg
Waterschap

Fase A
Fase B
Fase C
Fase D
(week 36, 37, 38)
(week 39, 40, 41, 42)
(week 43, 44, 45, 46)
(week 47, 48)
Nieuwe inrit maken met tijdelijke aansluiting op
Sportpark en Graafschap
Bereikbaar via de nieuw
Bereikbaar via de nieuw
bestaande weg. Sportpark en Graafschap College
College blijven bereikbaar via
gerealiseerde toegang.
gerealiseerde toegang.
blijven bereikbaar via bestaande in-uitrit Sportweg
bestaande in-uitrit Sportweg.
tot dat de nieuwe inrit gereed is.
Tijdelijke voetgangersroute met tijdelijke oversteek
Via nieuw gerealiseerde
Via nieuw gerealiseerde
Via nieuw gerealiseerde
op Liemersweg ten westen van fase A faciliteren
voetgangersvoorziening op
voetgangersvoorziening op
voetgangersvoorziening op
door inrichten van tijdelijk aangepijld voetpad van
kruising Liemersweg kruising Liemersweg kruising Liemersweg loopschotten langs fietspad.
Wolborgenmate
Wolborgenmate
Wolborgenmate
• Artikel met routekaart ‘veilige fietsroute’ plaatsen in weekbladen ‘Doetinchems Vizier’ en ‘Stad Doetinchem’;
• Informeren parkmanager IG&D via brief voorzien van routekaart ‘veilige fietsroute’ met verzoek deze brief te verspreiden onder de leden van IG&D;
• Graafschap College, Sportpark Zuid informeren via brief met routekaart ‘veilige fietsroute’;
• Veilige fietsroute aanpijlen met pijlborden en fietspaden per wegzijde realiseren.
2 weken voor aanvang werkzaamheden (week 32) vooraankondiging plaatsen ter plaatse van de kruising met Europaweg en ter plaatse van de komgrens
Liemersweg
2 weken voor aanvang werkzaamheden (week 32) IG&D, Sportpark Zuid, Graafschap College middels een brief informeren. Overige stakeholders en
bijpassend communicatietraject in gezamenlijk overleg met de gemeente Doetinchem bepalen.
Werkzaamheden Ziggo en sanering HD40 leidingNvt
Nvt
Nvt
werk voorafgaand aan fase A (week 34-35) of in
overleg tijdens fase A
Werkzaamheden uitvoeren in de aangegeven
Werkzaamheden uitvoeren in de Werkzaamheden uitvoeren in
Werkzaamheden uitvoeren in
fasering
aangegeven fasering
de aangegeven fasering
de aangegeven fasering
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Wordt uitgevoerd conform
Wordt uitgevoerd conform
tekening bijgevoegd bij NvI
tekening bijgevoegd bij NvI
n.v.t.
Wordt uitgevoerd conform
Wordt uitgevoerd conform
tekening bijgevoegd bij NvI
tekening bijgevoegd bij NvI
2 wekelijks update communiceren en voorafgaand aan iedere fasewisseling
Nvt in verband met start werkzaamheden in september ondervindt Arriva geen hinder van onze werkzaamheden
In overleg met Arriva de exacte locatie tijdelijke bushalte bepalen
Instellen tijdelijk parkeerverbod
Instellen tijdelijk
Wolborgenmate
parkeerverbod
Wolborgenmate
2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden informeren over de werkzaamheden

Wordt uitgevoerd conform
verkeersmaatregelen-tekening
n.v.t.
n.v.t.

