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Werkzaamheden reconstructie Tunnelweg
Westkant in gebruik
Heijmans Wegen Regio Midden ligt op schema met de werkzaamheden
rondom de Tunnelweg. De westkant is inmiddels gebruik.
Verkeerssituatie westkant

Informatie en spreekuur

Sinds de ingebruikname van de nieuwe situ-

Alle informatie over de werkzaamheden en de

atie aan de westzijde van het spoor, blijkt dat

planning staat op de speciale projectwebsite:

de situatie nog niet voor iedereen duidelijk is.

www.reconstructierotondestunnelweg.nl

Ter verduidelijking: de witte pijlen (zie plaatje)

Heijmans organiseert elke donderdag van

geven de rijrichting voor auto’s aan. Fietsers

16.00 uur tot 17.00 uur, Parallelweg-West 8,

moeten gebruik maken van de fietspaden

een inloopspreekuur. U kunt daar terecht met

(in rood weergegeven) en mogen niet op de

al uw vragen en klachten. Of u kunt uw vraag

rijbaan van de ovonde rijden. Voor hen geldt

of klacht kwijt via het vragenformulier op de

dat ze voorrang moeten verlenen aan het au-

website van het project.

toverkeer. Inmiddels is extra belijning aangebracht om de rijrichting en nieuwe situatie te

Bestemmingsplan spoorzone

benadrukken.

Op 10 juni 2015 is het bestemmingsplan
Spoorzone door de gemeenteraad vastgesteld.
Er is één bezwaar tegen het bestemmingsplan
ingediend. In november vindt een zitting bij
de Raad van State plaats waarin dit bezwaar
behandeld wordt.
Bereikaarheid bedrijven

Extra belijning

Tijdens de werkzaamheden zijn de bedrijven
rond de ovonde, Esso/Crum Servicestation,
Ford Crum Autobedrijven, Gamma, lunchroom de Octopus en restaurant King’s Palace,
gewoon bereikbaar. Dankzij hun medewerking
kunnen de werkzaamheden in het huidige
snelle tempo plaatsvinden.
Wijziging toegang P&R
Weekendafsluitingen

Afgelopen zomer is het P&R-terrein aan de

De werkzaamheden bij de rotonde aan de

westzijde van het spoor verder uitgebreid. Ook

oostzijde (Stationssingel) zijn in volle gang.

zijn het hoger gelegen parkeerterrein langs

In het weekend van zaterdag 3 oktober van

het spoor en het lager gelegen terrein langs

6:00 uur t/m maandag 5 oktober 17:00 uur

de Parallelweg-West aan elkaar gekoppeld.

en zaterdag 10 oktober vanaf 6:00 uur t/m

Binnenkort wordt de toegang naar het hoger

maandag 12 oktober 6:00 uur is de doorgang

gelegen parkeerterrein gewijzigd. Meer infor-

volledig afgesloten. Dat is nodig om de ro-

matie daarover volgt.

tonde helemaal af te maken en het asfalt in de
onderdoorgang Tunnelweg te vervangen.

Meer informatie
www.reconstructierotondestunnelweg.nl en www.culemborg.
nl (Wonen en Leven/Bouwplannen en projecten en vervolgens
bij Spoorzone (voor informatie
over bestemmingsplan) of
Bereikbaarheid Spoorzone (voor
informatie over de verkeersmaatregelen).
Voor vragen of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de
gemeente Culemborg: mevrouw
M. Verwey, t. (0345) 477 700
of per e-mail: m.verwey@culemborg.nl.
Digitale nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief via communicatie@culemborg.nl o.v.v.
nieuwsbrief spoorzone.

