
De ontwikkeling van de Spoorzone is in volle 

gang. In april en mei heeft het bestemmings-

plan ter visie gelegen, naar verwachting wordt 

dit snel na de zomer in de gemeenteraad be-

sproken. Verder zijn er buiten al verbeteringen 

te zien. Bijvoorbeeld: na de zomer worden 90 

extra P&R plekken aangelegd aan de west-

zijde, op de plek waar eerst Uittenbogerd 

gevestigd was. Ook wordt onderzocht hoe op 

korte termijn het stationsgebouw en het Stati-

onsplein Oost aantrekkelijker kunnen worden 

gemaakt. Een goede eerste stap daarbij, is de 

komst van Stichting Radio Culemborg (SRC) 

als nieuwe huurder in het stationsgebouw. 

Ook heeft NS de wachtruimte op het perron 

opgeknapt. En dat is nog maar het begin!   

Uitnodiging DOE-avond

Dinsdag 15 juli 2014 tussen 19.30 uur en 

21.30 uur heeft u de kans om aan een bijzon-

der werkatelier mee te doen over de bereik-

baarheid van de spoorzone. Het atelier vindt 

plaats bij ElkWelzijn, Meerlaan 22. 

Zoals het woord ‘atelier’ al zegt, gaan we 

samen met u als ervaringsdeskundigen aan de

slag met oplossingen voor de bereikbaarheid 

van de spoorzone. Het gaat om het gebied 

tussen Parallelweg West en Parallelweg Oost 

(de Spoorzone) en Tunnelweg en Stations-

singel.

Hoewel u heeft kunnen lezen dat er al een 

aantal besluiten is genomen en ontwikke-

lingen in gang zijn gezet, is op een aantal 

onderdelen in dit project uw wensen, ideeën 

en adviezen nog zeer welkom. Het gaat dan 

vooral om de verbetering van de doorstro-

ming op de rotondes van de Tunnelweg, het

creëren van veiligere fietsroutes en verbete-

ring van de luchtkwaliteit.

Uw adviezen vormen, samen met ideeën uit 

eerdere workshops, de basis voor het uitein-

delijke plan dat de gemeenteraad eind 2014 

vast moet stellen. Na de zomer volgt er een 

bijeenkomst waarin wij u het concept-plan 

voorleggen om te bespreken of u zich herkent

in de voorstellen. Wilt u meedoen? Wij stellen

het op prijs als u zich aanmeldt.

Werkatelier

Wanneer:  dinsdag 15 juli

Tijd:   19.30 uur – 21.30 uur

Waar:   ElkWelzijn, Meerlaan 22

Aanmelden:  i.veltkamp@culemborg.nl

Informatie

Achtergrondinformatie over het atelier 

(bijvoorbeeld de kaderstelling en een eerder 

rapport) project vindt u op de website van de 

gemeente Culemborg onder wonen en leven/

bouwplannen en projecten/spoorzone. 

Uitnodiging werkatelier bereikbaarheid spoorzone

nieuwsbrief Spoorzone

nummer

7
juli 2014

Contactpersoon
Wout van der Heijden 
(gemeente Culemborg) 
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Internet 
Alle tot nu toe 
verschenen informatie 
vindt u op de website 
van de gemeente 
Culemborg: 
www.culemborg.nl/
wonen en leven/bouw-
plannen en projecten/
bouwplannen/spoor-
zone

Digitale nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt 
digitaal verspreid, uit 
kostenoverweging en 
om het milieu te sparen. 
Aanmelden kan via 
communicatie@culem-
borg.nl ovv nieuwsbrief 
spoorzone. 
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