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De gemeente gaat volgend jaar het riool vervangen in de Gochsestraat in Huissen. Dit doen we ook op de 

kruising van de Huismanstraat met het Klaphek. Tegelijk willen we ook de inrichting van de Gochsestraat 

aanpassen. In deze brief leest u hier meer over. 

 

We vervangen de bestaande weg en de riolering 

De wegconstructie en de riolering in de Gochsestraat is slecht. Daarom gaan we deze vervangen. Dit doen 

we in 2022. Ook gaan we een extra regenwaterriool aanleggen. Via dit riool gaan we het schone regenwater 

aansluiten op het riool in het Klaphek en naar de sloot achter het Klaphek. We maken gebruik van deze 

werkzaamheden om de weginrichting te verbeteren. 

 

Het ontwerp van de weg willen we samen met u maken  

We willen het ontwerp van de weg maken in overleg met u als aanwonenden en / of gebruiker van de 

Gochsestraat.  

De gemeente heeft een bureau (Iv-Infra) gevraagd om een verkeerskundig ontwerp te maken. Zij bekijken 

eerst de situatie zoals deze nu is. Hiervoor is de gemeente al in gesprek geweest met leden van 

wijkorganisatie ’t Zand en busmaatschappij Connexxion. Daarnaast betrekken we de brandweer en de politie 

hierbij. Als laatste maakt Iv-Infra het ontwerp compleet.  

Nu zijn er 3 ontwerpen voorstellen gemaakt voor de Gochsestraat. Dit ontwerpvoorstel willen we u 

voorleggen en vragen wat u ervan vindt. Vervolgens willen we dit met u bespreken en verdere uitleg geven 

tijdens een online informatieavond. 

 

De website samenlingewaard.nl als communicatiemiddel 

We hebben in overleg met ontwerpbureau IV Infra en de wijkorganisatie ‘t Zand gekozen voor de volgende 

aanpak.  

Op www.lingewaard.nl/Gochsestraat kunt u de tekeningen van het voorlopige verkeerskundige ontwerp 

bekijken. Over het verdere verloop tot een definitief ontwerp ontvangt u nog bericht van de gemeente. Houd 

www.lingewaard.nl/Gochsestraat ook in de gaten voor de planning van het ontwerp en de uit te voeren 

werkzaamheden. 

 

Online bijeenkomst  

Het kan zijn dat u na het bekijken van het voorlopige verkeerskundige ontwerp nog vragen of opmerkingen 

heeft. Dan bent u van harte welkom tijdens een online bijeenkomst op 19 januari 2022. Bij die bijeenkomst 

zijn de volgende mensen aanwezig om met u in gesprek te gaan: 

http://www.lingewaard.nl/Gochsestraat
http://www.lingewaard.nl/Gochsestraat
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 Roderick op ten Noort, projectleider ontwerpbureau Iv-Infra 

 Marian Wennekes, gebiedscoördinator gemeente Lingewaard 

 Andy Knipping, beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit gemeente Lingewaard 

 Jeroen Melchels, projectleider gemeente Lingewaard 

 

Aanmelden 

U kunt zich tot en met 18 januari 2022 voor deze bijeenkomst opgeven via  

https://mijn.lingewaard.nl/aanvragen/2971/onbekend/aanmeldformulier-informatieavond-reconstructie-

gochsestraat. Wij vragen u om vooraf uw vragen door te geven en uw gegevens achter te laten. Zo kunnen 

we mensen met dezelfde soort vragen bij elkaar in de groep zetten en u bereiken voor het vervolg moment.  

 

Per groep kunnen maximaal 15 tot 20 mensen meedoen. We houden twee rondes. De eerste is van 19.00 – 

19.45 uur. De tweede van 20.00 – 20.45 uur. Als er veel aanmeldingen zijn, komt er op donderdag 20 januari 

2022 een mogelijkheid op dezelfde tijden voor een derde of vierde ronde. Mochten er weinig aanmeldingen 

zijn, dan houden we alleen de eerste ronde. 

 

U ontvangt één dag voor de bijeenkomst een e-mail met een link om de bijeenkomst bij te wonen. Daarin 

staat ook het aanvangstijdstip waarop u bent ingedeeld. Met vragen over het aanmeldformulier kunt u 

contact opnemen met Jeroen Melchels telefoonnummer 06 21 86 55 28. 

 

We ‘zien’ u graag op 19 januari 2022.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jeroen Melchels       

 

Projectleider gemeente Lingewaard      
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