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Heijmans Wegen Regio Midden is op 6 juli gestart met de uitvoering 

van de werkzaamheden voor de reconstructies van de rotondes aan 

weerszijden van de Tunnelweg. 

Werkzaamheden rotondes Tunnelweg

De rotondes aan beide zijden van de Tun-

nelweg worden volledig opnieuw ingericht 

om zo de veiligheid en doorstroming van het 

verkeer in het gebied rondom de Spoorzone te 

bevorderen. Heijmans Wegen Regio Midden 

voert de werkzaamheden in opdracht van de 

gemeente uitvoeren. 

Door de werkzaamheden in verschillende 

fases uit te voeren wordt de overlast voor het 

verkeer zoveel mogelijk beperkt. Na 29 juli lig-

gen de werkzaamheden even stil, om vanaf 17 

augustus weer verder te gaan bij de Anthonie 

van Diemenstraat en Parallelweg-West (fase 

2). 

Informatie en spreekuur

Alle informatie over de werkzaamheden en de 

planning staat op de speciale projectwebsite:

  

www.reconstructierotondestunnelweg.nl 

Gedurende de werkzaamheden organiseert 

Heijmans wekelijks een inloopspreekuur. Dat 

start weer na de bouwvak en vindt vanaf 20 

augustus elke donderdag plaats van 16.00 uur 

tot 17.00 uur op projectlocatie van Heijmans, 

Parallelweg-West 8. U kunt daar terecht met 

al uw vragen en klachten. Heijmans kan uw 

vragen naar verwachting meteen beantwoor-

den of uw klacht in behandeling nemen.

Of u kunt uw vraag of klacht kwijt via het vra-

genformulier op de website van het project. 

Fietsroute schooljeugd

Als de schoolvakanties voorbij zijn, is de 

fietsroute voor schoolgaande jeugd vanuit de 

westkant van de stad klaar. Dat betekent dat 

de fietsers direct van de nieuwe route gebruik 

kunnen maken (zie onderstaande tekening). 

In het begin van de eerste schoolweek zijn er 

verkeersregelaars aanwezig.

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.


