
Op 11 maart (zie onderstaande bericht) hebben we een update gegeven van de voorgestelde 

maatregelen in fase 5 (vrije kavels). Uit de berichten van afgelopen dagen begrijp ik dat bij 

een aantal bewoners te weinig zicht is op de voortgang en de uitvoering van de maatregelen.  

Zoals 4 weken geleden al aangekondigd heeft het Consortium zich de situatie met het 

bouwverkeer op de Count Basiestraat nadrukkelijk aangetrokken en heeft dan ook besloten de 

kortsluiting voor louter het bouwverkeer tussen de Jazzroute en de Duke Elingtonstraat 

versneld uit te werken en uit te voeren. Op dit moment worden de technisch mogelijkheden 

door onze aannemer in beeld gebracht en wordt nagegaan of deze bouwroute nog dit voorjaar 

(mei/juni) kan worden gerealiseerd.  

Met de aanleg van deze extra bouwroute zal (zoals in maart reeds aangegeven) de Count 

Basiestraat in zijn definitieve vorm worden ingericht. De geplande tijdelijke 

asfaltwerkzaamheden komen hierdoor echter wel te vervallen. De verbeteringen tbv van de 

afwatering  zijn 2 weken geleden al wel uitgevoerd. 

Op dit moment worden alvast de tekeningen uitgewerkt voor een definitieve inrichting van 

deze straat (inclusief het afsluiten voor het bouwverkeer). Deze werkzaamheden kunnen 

echter pas worden uitgevoerd als de extra bouwroute tussen de Jazzroute en de Duke 

Elingtonstraat is gerealiseerd. Naar verwachting zal de Count Basiestraat komende zomer zijn 

definitieve inrichting krijgen. 

De asfalteringswerkzaamheden aan de Albert Aylerstraat en (verbreding van de bermen van) 

Duke Elingtonstraat worden 11 april a.s. uitgevoerd 

Overzicht Werkzaamheden en Planning 

  

Locatie Werkzaamheden Planning Opmerkingen 

  

1. Verbeteren afwatering Count 

Basiestraat 

  

2. Definitieve inrichting Count 

Basiestraat 

  

Aanleggen sloot 

  

Klinkerverharding 

Uitgevoerd 

  

Zomer 2018 

√. 

  

Tekeningen in voorbereiding 

3. Albert Aylerstraat 

  

Asfalteren 11 april a.s. √. 

  

4. Verbreden bermen Duke 

Elingtonstraat 

  

Asfalteren  

  

Puinverharding 

11 april a.s. 

  

april 

√. 

  

Moet nog ingepland 



5. Extra Parkeervakken Duke 

Elingtonstraat 

  

6. Aanleggen definitief Fietspad naar 

St. Joosland 

  

Asfalteren  April/mei Concept-tekeningen 

beschikbaar 

7. Extra bouwweg Jazzroute – Duke 

Elington 

  

Granulaat (n.t.b) April/mei Tekeningen in voorbereiding 

8. Doortrekken Duke Elington - 

Mozartweg 
Asfalt (n.t.b.) Aug./sept. Tekeningen in voorbereiding 

  

9. Bouwrijp maken fase 10 A Diversen (n.t.b.) 

  

Sept./okt.  Concept-tekeningen 

beschikbaar 

  

Onderstaand een fragment van de geplande werkzaamheden (rondom fase 5) 

  

Nr. 5   : Count Basie (verbeteringen en definitief inrichten 

Nr. 6   : Fietspad Nieuw St Joosland 

Nr. 7   : Albert Aylerstraat  

Nr. 9   : Bouwrijp maken Jazzboog (fase 10) 

Nr. 13 : Extra bouwweg tussen Jazzroute en  

Nr. 14 : Doortrekken Duke Elingtonstraat – Mozartweg 

 

  



 

  

  


