VERVANGING VERKEERSLICHTEN
UITVOERINGSPERIODE: MEI 2013 TOT EN MET DEC 2013

Gemeente Gouda werkt aan een betere
doorstroming van het verkeer in de stad. Dat
betekent straks minder lang wachten voor
voetgangers, fietsers en automobilisten. Op
twintig locaties in de stad voeren we
verbeteringen aan de weg uit. We vervangen
bestaande
verkeerslichten
of
passen
verkeerssituaties aan.
Verkeerslichten
Op

verschillende

plekken

worden

de

verkeerslichten

vervangen omdat de huidige installaties hun technische
levensduur hebben bereikt. Zo worden toekomstige storingen

voorkomen.

De

nieuwe

verkeersregelinstallaties

worden

’slimme’ apparaten, ze ‘voelen’ waar er verkeer is en stemmen

aan, voeren herstelwerkzaamheden uit of passen we zelfs de
voorrangssituatie aan.

daar de regeling op af. Ze regelen bijvoorbeeld hoe lang en
wanneer een verkeerslicht op groen mag. Zo voorkomen wij

Uitvoering

dat

De werkzaamheden zijn voornamelijk overdag. Als er toch ‘s

u

onnodig

lang

moet

wachten.

Er

komen

ook

wachttijdvoorspellers voor fietsers. Deze voorspellers zorgen er

nachts

voor dat je als fietser ongeveer weet wanneer je groen licht

omwonenden hier tijdig over. Op doorgaande verkeersroute

krijgt. Hierdoor wordt er minder snel tussentijds overgestoken,

wordt tijdens de spits wordt meer ruimte voor het verkeer

waardoor het kruispunt veiliger wordt.

gemaakt.

Naast het vervangen van de verkeerslichten vernieuwen we op

De duur van de werkzaamheden is per locatie afhankelijk. De

een aantal plaatsen het asfalt, brengen we nieuwe belijning

gewerkt

moet

worden,

dan

informeren

we

de

meest recente planning vindt u altijd op de website van de
gemeente Gouda.
Veel van de werkzaamheden vinden plaats op doorgaande
routes. Om de verkeerslichten te kunnen vervangen is het
noodzakelijk dat de huidige verkeerlichten worden uitgezet en
dat er rijstroken worden afgezet. Dit kan leiden tot vertraging,
houd hier rekening mee.
Contact
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt ook contact
opnemen met de projectleider van de gemeente Gouda,
telefoonnummer 0182-588 165. Ook is er op de webpagina van
de gemeente Gouda meer informatie te vinden over het project:
www.gouda.nl/verkeerslichten
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