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Spoorzone
Bestemmingsplan spoorzone vastgesteld

juni 2015

Inloopavond 22 juni over werkzaamheden rotondes
Het bestemmingsplan spoorzone is op 10 juni 2015 vastgesteld door de
gemeenteraad van Culemborg.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de reconstructies van
de rotondes aan weerszijden van de Tunnelweg heeft aannemer Heijmans Wegen Regio Midden opdracht gekregen.
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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.

Voorbereidende werkzaamheden

Uitnodiging inloopavond
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