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Nieuwe fase voor spoorzone
Overeenkomst voor ontwikkeling
Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft op 15 oktober 2013 besloten
een overeenkomst aan te gaan met Investment In den Eng om de Spoorzone West
gefaseerd tot ontwikkeling te brengen.
Ook worden afspraken gemaakt met Ahold
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openbare ruimte en infrastructuur.
In de eerste fase gaat het daarbij om de uitbreiding van de P&R plekken met 80 stuks,
gedeeltelijke aanleg van het stationsplein-west,
gedeeltelijke aanleg van een vrijliggend fietspad
en de doorbraak van de stationstunnel naar de
westzijde.
Ook is in de overeenkomst opgenomen dat de
gemeente haar grondpositie in de Spoorzone
verkoopt aan Investment In den Eng.
Als alles volgens planning verloopt zouden de
werkzaamheden in de tweede helft van 2014
kunnen starten.
Overeenkomst Ahold
In de overeenkomst met Ahold is opgenomen
dat Ahold voor de achterblijvende locatie aan
de Boerenstraat een nieuwe ‘trekker’ voor de
binnenstad zoekt. Dit geeft invulling aan de
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