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Uitvoering herinrichting
parkeervoorziening Oudelandselaan
2e fase en fase 2b

Geachte heer, mevrouw,

Zoals wij in onze vorige brief hebben aangekondigd zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de
parkeervoorziening aan de Oudelandselaan gestart.
Herinrichting parkeervoorziening
De werkzaamheden maken onderdeel uit van een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid en het
parkeren rondom de scholen te verbeteren. Aan de Oudelandselaan wordt het langsparkeren in de
huidige situatie vervangen door haaks parkeren waardoor de situatie overzichtelijker wordt en het
aantal parkeerplaatsen toeneemt. Om dit mogelijk te maken wordt de huidige hoofdrijbaan verlegd naar
de groene middenberm.
De werkzaamheden worden in 4 fases uitgevoerd. De eerste fase, het aanleggen van een nieuwe
hoofdrijbaan in de groene middenberm, is bijna afgerond. Vanaf woensdag 14 t/m vrijdag 16 oktober,
worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, hiervoor worden omleidingen ingesteld (zie
asfalteringswerkzaamheden, fase 1) Per fase wordt u geïnformeerd over welke werkzaamheden gaan
plaatsvinden en wat u hiervan merkt.
Uitvoering werkzaamheden
Op maandag 19 oktober 2020 start de aannemer met de 2e fase. Deze fase duurt ongeveer 6 weken.
Tijdens deze fase wordt de nieuwe ventweg met de haakse parkeerplaatsen aangelegd. Ook worden de
trottoirs en het fietspad opnieuw aangelegd.
Omleidingen voor autoverkeer en parkeren
Tijdens deze werkzaamheden krijgt het verkeer op de Oudelandselaan te maken met omleidingsroutes.
Het autoverkeer en de bus gaan rijden over de nieuw aangelegde hoofdrijbaan. Tijdens de
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werkzaamheden kan niet geparkeerd worden bij de scholen aan de Oudelandselaan. Wij adviseren u te
parkeren op de extra parkeerterreinen (markt) aan de Gemeentewerf en achter de Wibra/Verhage.
De parkeerplaatsen aan de Röntgenstraal zijn alleen voor bewoners bereikbaar. Het verkeer wordt hier
met verkeerregelaars geregeld. In de praktijk betekent dit dat u samen met uw kind een stukje zult
moeten lopen naar de school.
Voetgangers en fietsers
De voet- en fietspaden zijn aan de kant van de scholen aan de Oudelandselaan tijdens de
werkzaamheden gedeeltelijk bereikbaar.
De ingang van de scholen aan de Oudelandselaan is tijdens fase 2A vanaf de Boerhaavestraat voor de
voetgangers en fietsers toegankelijk. Vanaf fase 2B is de ingang aan de Oudelandselaan vanaf het Albert
Schweizerpad bereikbaar. Maar ook kunt u ingangen aan de Röntgenstraat gebruiken. Wij adviseren te
lopen via de Gemeentewerf (beton pad) of de Boerhaavestraat te gebruiken.
De fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de Gemeentewerf en kunnen gebruik maken van het
betonpad richting Röntgenstraat Ook zij kunnen via de Boerhaavestraat de Röntgenstraat in rijden.
Vragen en/of opmerkingen?
Ondanks dat wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken, kunnen wij niet
voorkomen dat deze werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen. Wij vragen daarvoor uw begrip.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Saskia van Wijk Zij is bereikbaar via
het telefoonnummer 14 0 10 of per mail berkelcentrum@lansingerland.nl
Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

Laurens Plender
Projectleider
Bijlagen: Fase 1, Fase 2a
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