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De mededelingen in deze bijlage zijn niet per definitie een aanbeveling van school, maar ons doel is om u 
hiermee in elk geval veelzijdige kind-gerelateerde informatie aan te kunnen bieden. Wij zullen als er 

voldoende copy is maandelijks een dergelijke bijlage versturen. 
 

 

Communicatie Update Berkel Centrum West – van de gemeente 

 
   

 

1. Visualisaties fiets- en voetgangersbrug 

De aanbesteding voor de fiets- en voetgangersbrug van de Röntgenstraat naar de Gemeentewerf is bijna 

afgerond. In het najaar en de winter worden alle materialen besteld en wordt de brug gemaakt in de fabriek. 

In het voorjaar van 2022 verwachten we de brug te kunnen plaatsen. Graag delen we alvast wat mooie 

plaatjes van de toekomstige nieuwe brug!  

 

 
 

2 . Werkzaamheden Gemeentewerf 

Afgelopen week hebben we gewerkt aan het verbeteren van de verkeerssituatie bij de Gemeentewerf. Het 

fietspad is doorgetrokken naar de parkeerplaats (P1), daarnaast hebben we een zebrapad gemaakt (zie foto). 

Er moeten nog wat zaken opgepakt worden, denk aan het plaatsen van borden en het plaatsen van een paaltje 

(van de fietsingang richting de parkeerplaats). De oude zebrapaden worden naar verwachting over 1,5 week 

verwijderd.   

 

 



 
 

3. Start heien fase twee 

Medio juli start de aannemer weer met het heien van de tweede fase. In totaal gaan er 220 heipalen de grond 

in. Naar verwachting zijn ze daar zo’n vier weken mee bezig. Bent u benieuwd naar de stand van de bouw? 

Op deze pagina worden regelmatig nieuwe foto’s van BCW geüpload.  

 

4. Werkzaamheden Visshop 

Nu liggen de werkzaamheden nabij de Visshop even stil. In week 27 (de eerste week van juli) leggen we de 

nutsleidingen om. Daarmee zijn deze werkzaamheden afgerond.  
 

Heeft u vragen over deze wekelijkse communicatie-update? Neem dan contact op met Charlotte  

den Heijer via 06-43 84 66 05 of charlotte@leenecommunicatie.nl.  

Met een vriendelijke groet, 

Gemeente Lansingerland 

Saskia van Wijk 
Projectmedewerker 
Tel. 14 010 

 

Lysanne Teuling 
Beleidsadviseur Onderwijs 

Tel. 14 010 
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