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Spoorzone
Werkzaamheden Stationssingel bijna klaar

april 2015

Bestemmingsplan spoorzone 23 april in de raad
De werkzaamheden aan de Stationssingel zijn bijna gereed. Dat betekent dat de overlast op andere plekken in de stad bijna opgelost is.

Stationssingel

Bestemmingsplan Spoorzone

De werkzaamheden rondom de Stationssingel

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad

zijn in volle gang en vorderen gestaag. Door

van 23 april aanstaande is er een extra debat

de gunstige weersomstandigheden hebben

over het bestemmingsplan Spoorzone. De

de werkzaamheden geen enkele vertraging

raadsvergadering begint om 20.00 uur en

opgelopen. De aannemer heeft hard gewerkt

vindt plaats in het stadhuis, Oude Vismarkt 4.

om de werkzaamheden zoveel mogelijk naar

Meer informatie en de achterliggende stukken

ieders wens te laten verlopen. Dat geldt bij-

staan op culemborg.raadsinformatie.nl. Klik

voorbeeld ook voor de aansluiting van inritten

vervolgens op RAAD bij 23 april, daar vindt u

van de woningen.

de agenda en alle stukken die op die avond tij-

Naar alle waarschijnlijkheid is het nog voor

dens de raadsvergadering behandeld worden.

vrijdag 24 april gereed. Dat betekent dat het
verkeer dan weer gebruik kan maken van de

De informatie over dit project staat onder

Stationssingel en de overlast op andere plek-

wonen en leven / bouwplannen en projecten

ken bijna opgelost is.

en vervolgens onder Spoorzone.

De gemeente is er van meerdere kanten op

Proefmaand de Gelderlandfabriek

gewezen dat er automobilisten zijn die zich

Een deel van de voormalige Gelderland-meu-

niet aan de omleidingsroute of verkeersregels

belfabriek wordt grondig gerenoveerd. Het

houden. Naar aanleiding daarvan heeft de ge-

wordt een cultuurcomplex met horeca. Bent u

meente afspraken gemaakt met de politie om

benieuwd naar de plannen? April 2015 is een

regelmatig extra te controleren en te hand-

Proefmaand: vier weekenden zijn er culturele

haven. Dat heeft inmiddels al tot de eerste

activiteiten, workshops en proeverijen. Zo kunt

bekeuringen geleid.

u alvast zien wat het historische pand vanaf
begin 2016 te bieden heeft.

De informatie over de werkzaamheden vindt u
op www.culemborg.nl, onder actueel bij werk
in uitvoering en vervolgens bij werkzaamheden stationssingel. Daar vindt u de planning en
de schetsen.
P&R gereed
Aan de westzijde (de kant van de Gamma) van
het station is het nieuwe P&R terrein opgeleverd. Ook de hellingbaan naar het terrein toe
is gereed. Daardoor zijn er 90 extra parkeerplaatsen bij het station beschikbaar.

Meer informatie: www.degelderlandfabriek.nl

Meer informatie
www.culemborg.nl
Kijk hiervoor bij Wonen en
Leven/Bouwplannen en
projecten en vervolgens bij
Spoorzone (voor informatie over bestemmingsplan)
of Bereikbaarheid Spoorzone (voor informatie over
de verkeersmaatregelen).
Daar verschijnt alle informatie over dit project.
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.

