
De gemeente Culemborg werkt samen met 

NS en Investment In den Eng BV, de twee 

grondeigenaren in het gebied, aan de heront-

wikkeling van de spoorzone in Culemborg.  

Wethouder Stegeman, portefeuillehouder 

Verkeer en Wonen: “De spoorzone willen we 

al jaren aanpakken, maar het ontbrak ons aan 

geld om de plannen die er lagen uit te voeren. 

Ik ben dan ook blij  met het initiatief dat NS 

en In den Eng hebben genomen. Het is een 

impuls voor de spoorzone en het college van 

B&W ondersteunt dit initiatief door het sluiten 

van de intentieovereenkomst.”

Uitnodiging

De gemeente nodigt u uit voor een informatie-

avond op 25 mei aanstaande over de planvor-

ming rond de spoorzone.

Wethouder Stegeman en projectleider Wout 

van der Heijden nemen u mee in de geschie-

denis van het project en lichten toe wat u de 

komende tijd kunt verwachten. 

Verder worden de uitgangspunten voor de 

spoorzone toegelicht, die binnenkort in de 

gemeenteraad van Culemborg behandeld 

worden. 

Tot slot komt de projectplanning aan de orde. 

Tijdens de avond is er alle gelegenheid om te 

reageren op de plannen en tot het stellen van 

vragen.

Voor de geïnteresseerden is er deze avond 

de mogelijkheid om zich aan te melden voor 

een klankbordgroep spoorzone. Een verdere 

uitleg over de rol van de klankbordgroep volgt 

tijdens de informatieavond. 

De avond vindt plaats op 25 mei 2010, vanaf 

19.30 uur tot circa 21.00 uur, bij Lek & Linge, 

Multatulilaan 6 in Culemborg.

Vervolgtraject

In de komende periode stelt stedenbouwkun-

dig bureau Inbo een stedenbouwkundig plan 

op voor de spoorzone. Dit gebeurt in opdracht 

van NS en Investment In den Eng en in nauw 

overleg met de gemeente Culemborg. 

Het is de bedoeling om in september 2010 

het stedenbouwkundig plan vast te stel-

len. Vervolgens moet de gemeenteraad van 

Culemborg de grondexploitatie vaststellen en 

moeten de betrokken partijen een samenwer-

kingsovereenkomst tekenen. Daarna kan het 

bestemmingsplan worden gewijzigd, zodat er 

naar verwachting in 2012 gestart kan worden 

met de bouw.

Op 23 april 2010 werd de intentieovereenkomst voor de herontwik-

keling van de spoorzone getekend door de betrokken partijen. Op 25 mei 

informeren wij u over het verdere traject......
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Contactpersoon

Voor vragen kunt u 

contact opnemen met 

Wout van der Heijden 

van de gemeente 

Culemborg, tel. 0345 

477 700.



V.l.n.r. wethouder Willem-Jan Stegeman, directeur John In den Eng van Investment In den Eng, 

burgemeester Roland van Schelven en regiodirecteur Eloy van Raamsdonk van NS. Wethouder 

Stegeman, verantwoordelijk wethouder voor het project spoorzone, ontvangt de zojuist onderte-

kende intentieovereenkomst, waarin de taken en verantwoordelijkheden voor de komende fase 

worden gedefi nieerd. 

Ondertekening intentieovereenkomst, 23 april 2010


