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Uitvoering herinrichting
parkeervoorziening Oudelandselaan

Geachte heer, mevrouw,
Voor de zomervakantie informeerden wij u over de herinrichting van de parkeervoorziening bij de
scholen aan de Oudelandselaan. Inmiddels is de aannemer geselecteerd en wordt er gestart met de
werkzaamheden. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. We starten met het aanleggen van
een nieuwe rijbaan in de groene middenberm. Per fase zullen wij u informeren welke werkzaamheden
gaan plaatsvinden en wat u hiervan merkt.
Uitvoering werkzaamheden
Op maandag 14 september 2020 start de aannemer met het aanleggen van de nieuwe rijbaan. Tijdens
deze werkzaamheden krijgt het verkeer op de Oudelandselaan ter hoogte van de scholen te maken met
omleidingsroutes. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven. De verwachting is dat de nieuwe
rijbaan binnen 5 weken klaar is, waarna gestart wordt met de aanpassing van de parkeervoorziening aan
de parallelrijbaan.
Verplanten bomen
Om de nieuwe rijbaan aan te leggen wordt een gedeelte van de bomen in de groene middenberm en de
berm tussen de Oudelandselaan en de parallelrijbaan verplaatst. Deze werkzaamheden worden op
donderdag 10 en vrijdag 11 september aanstaande uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zijn de
parkeerplaatsen langs de Oudelandselaan en de parallelrijbaan niet beschikbaar. Verkeersregelaars
leiden het verkeer ter plekke in goede banen.
Parkeren tijdens de werkzaamheden
Op 10 en 11 september is een deel van de parkeerplaatsen niet beschikbaar voor parkeren. Wij adviseren
u gebruik te maken van de parkeerterreinen aan de Gemeentewerf en het parkeerterrein achter Wibra/
Verhage. De parkeerplaatsen op de Röntgenstraat zijn bereikbaar.
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Vanaf maandag 14 september is parkeren mogelijk langs de Oudelandselaan en op de parallelrijbaan. We
wijzen u erop dat niet alle parkeerplaatsen beschikbaar zijn en adviseren u zoveel mogelijk gebruik te
maken van de parkeerterreinen aan de Gemeentewerf en achter de Wibra/ Verhage.
Vragen/en of opmerkingen?
Heeft u vragen en of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Saskia van Wijk of Monique Paauwe.
Beiden zijn bereikbaar via het telefoonnummer 14 0 10 of per mail berkelcentrum@lansingerland.nl
Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

Gabby Prevo
Teammanager Gebiedsopgaven
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