
Deze avond is er informatie beschikbaar over:

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Spoor-

zone Culemborg’ dat van 3 april tot 14 mei 

2013 ter inzage ligt (ook in te zien op de 

website van de gemeente Culemborg: www.

culemborg.nl onder Leven en Wonen/Bestem-

mingsplannen).

Het project ‘Spoorzone West’ dat een samen-

werking is tussen de gemeente Culemborg en 

Investment In den Eng om te komen tot een 

nieuwe inrichting van de westzijde van het 

spoor.

Het project ‘De Gelderland’, waarbij de hui-

dige gebruikers van het pand de voormalige 

Gelderlandfabriek om willen vormen tot een 

bruisende locatie.

Het project ‘Stationsplein Oost’ dat op 

initiatief van bewoners van Lanxmeer weer 

een mooie groene plek gaat worden, inclusief 

goede wachtvoorziening voor de buspassa-

giers.

Programma

U bent van harte welkom op 1 mei 2013, in 

het stadhuis (Oude Vismarkt 4). Vanaf 19.00 

uur bent u welkom. 

Rond 19.15 opent wethouder Stegeman de 

avond, waarna een korte introductie op de 

avond en het totale project Spoorzone wordt 

gegeven door de gemeentelijke projectlei-

der. Daarna is er een informatiemarkt, waar 

u informatie kunt krijgen en uw vragen kunt 

stellen bij de verschillende tafels waar de 

bovengenoemde onderwerpen gepresenteerd 

worden. De avond duurt tot 21.00 uur. 

Digitale nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid, uit 

kostenoverweging en om het milieu te sparen. 

U kunt zich aanmelden via communicatie@

culemborg.nl ovv nieuwsbrief spoorzone.   

Desgewenst kunt u een papieren exemplaar 

ophalen bij het stadskantoor. 

De gemeente Culemborg werkt samen met 

Investment In den Eng, NS, ProRail en de pro-

vincie Gelderland aan het op termijn ontwik-

kelen van het gehele stationsgebied. De visie 

is de omgevingskwaliteit van de Spoorzone te 

vergroten, de oostzijde van het station beter 

aan te sluiten bij Lanxmeer en de stad, een 

ontspannen oostzijde en een drukkere west-

zijde als onderdeel van de bedrijvigheid. 

Op woensdag 1 mei organiseert de gemeente Culemborg een informatieavond over de 

herontwikkeling van de Spoorzone. U bent van harte welkom.
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