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De werkzaamheden en de voorbereidingen zijn in volle gang. De krui-

sing Stationssingel / Triosingel is binnenkort weer open voor verkeer.

Stationssingel

De werkzaamheden rondom de Stationssingel 

zijn in volle gang. Op verschillende plekken 

leidt dat tot extra drukte en zelfs tot overlast. 

Naar aanleiding van klachten van bewoners 

heeft de gemeente afspraken gemaakt met de 

politie om regelmatig extra te controleren en 

te handhaven. Het gaat bijvoorbeeld om ver-

keer bij de school of verkeer dat via Achter ‘t 

Zand rijdt en zich daarbij niet aan het geldende 

eenrichtingsverkeer houdt. De werkzaamhe-

den duren naar verwachting tot 24 april 2015. 

Zodra de t-splitsing Stationssingel / Triosingel 

klaar is, dat is volgens planning vrijdagmiddag 

10 april, kan die weer opengesteld worden 

voor het verkeer. Daardoor vermindert de 

verkeersdrukte bij de Vianense poort. 

De informatie over de werkzaamheden vindt u 

op www.culemborg.nl, onder actueel bij werk 

in uitvoering en vervolgens bij werkzaamhe-

den stationssingel. Daar vindt u de planning en 

de schetsen.

Bereikbaarheid spoorzone

De gemeente vindt het belangrijk om de 

bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de 

doorstroming van de Spoorzone te verbeteren. 

De verbeteringen gaan er voor zorgen dat er 

minder stilstaande auto’s zijn in het gebied, er 

een betere verkeersveiligheid voor voetgan-

gers en fietsers is, er minder problemen zijn 

met luchtkwaliteit en er een betere bereikbaar-

heid is voor hulpdiensten.

Om de problemen (doorstroming, veiligheid 

fietsers, luchtkwaliteit) te verbeteren, worden 

de beide rotondes en de Tunnelweg aange-

pakt. Er komen tweezijdige fietspaden en de 

rotonde aan de kant van de stad wordt ver-

groot.  De rotonde aan de westkant van het 

spoor wordt veranderd in een ovonde, omdat 

er onvoldoende ruimte is om de rotonde te 

vergroten (zie schets).

De informatie en bijvoorbeeld veelgestelde 

vragen en antwoorden vindt u op www.cu-

lemborg.nl, onder wonen en leven, vervolgens 

bij bouwplannen en projecten en dan bereik-

baarheid spoorzone.

Bestemmingsplan Spoorzone

Wat betreft het bestemmings-

plan: de gemeenteraad heeft 

om extra informatie gevraagd.  

Binnenkort wordt een datum 

vastgesteld voor de besluitvor-

ming over het bestemmings-

plan. 

De informatie over dit project 

staat onder wonen en leven / 

bouwplannen en projecten en 

vervolgens onder Spoorzone.

Meer informatie 
www.culemborg.nl 

Kijk hiervoor bij Wonen en 
Leven/Bouwplannen en 
projecten en vervolgens bij 
Spoorzone (voor informa-
tie over bestemmingsplan) 
of Bereikbaarheid Spoor-
zone (voor informatie over 
de verkeersmaatregelen).
Daar verschijnt alle infor-
matie over dit project.

Voor vragen of opmer-
kingen kunt u contact op-
nemen 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 nieuws-
brief via communicatie@
culemborg.nl  o.v.v. 
nieuwsbrief spoorzone.


