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Onderwerp
Definitief Ontwerp Omleidi ngsweg

Geachte heer/mevrouw,

Op 28 januari 20.l6 is een communicatieavond gehouden over de reconstructie van de
Omleidingsweg. Tijdens de avond is een concept-ontwerp gepresenteerd en zijn vragen van
aanwezigen beantwoord.
Wat is er met uw opmerkingen en ideeën gebeurd?
Wij danken u hartelijk voor de vele reacties die via reactieformulieren en e-ma¡ls zijn
binnengekomen. Zoveel mogelijk ideeën en wensen zijn overgenomen en inmiddels is het
ontwerp definitief vastgesteld. De tekening van het Definitieve Ontwerp vindt u op onze
website, onder http://www.alphenaandenrijn.nl/omleidingsweg. Bij de receptie van het
dorpshuis De Tas kunt u een papieren exemplaar bekijken.

Definitief Ontwerp
Het concept-ontwerp is naar aanleiding van de reacties op enkele punten aangepast.
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen:
- fase I en fase 2 zijn samengevoegd tot één fase. Dit betekent dat de Omleidingsweg
vanaf de provinciale weg tot aan de Ceerweg in een keer wordt uitgevoerd.
- De Ceerweg wordt niet gelUktijdig geasfalteerd. De Ceerweg wordt een apart project
en aanwonenden worden eind 2016 nader geïnformeerd en geraadpleegd.
- Er komt een rotonde ter hoogte van BSC'68.
- Tussen de nieuwe rotonde bij BSC'68 en De Bentlanden is een extra versmalling
toegevoegd.
- De kruising met de Geerweg en de fietsoversteek is aangepast, waardoor fietsers
veiliger kunnen oversteken.
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Smileys

Om de weggebruikers nog eens extra te attenderen op de maximale snelheid van 30 km/h
plaatsen we twee matrixborden met smileys. Het bord geeft een rode 'bedroefde' smiley
wanneer iemand te snel rijdt, en een 'blije' lachende smiley wanneer iemand onder de limiet
blijft. Na een gewenningsperiode van ca. 6 maanden worden deze borden weer verwijderd.
Bomen
De bomen aan de zuidkant van de Omleidingsweg zijn aan het einde van hun levensduur en
gaan een gevaar vormen voor het verkeer. Om de vliegroute van de vleermuizen niet te

verstoren, moet het rooien van deze bomen geleidelijk en in fasen gebeuren. De bomen aan
de noordkant van de Omleidingsweg worden zoveel als mogelijk gespaard. Op het Definitief
Ontwerp staan de bomen aangegeven die worden gerooid. Vanwege het broedseizoen en de
vliegroute van vleermuizen gebeurt het rooien pas vanaf oktober 2016.
Planning

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van technische tekeningen en contractdocumenten. We streven ernaar om in september 2016 de eerste werkzaamheden door de
nutsbedrijven te laten uitvoeren. Zodra de aannemer bekend is, wordt u via een extra
bewonersavond nader geïnformeerd over de planning. De werkzaamheden duren ca. 4
maanden waarbij woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar blijven.
Meer informatie
Heeft u vragen over deze brief of over het project? Neem dan gerust contact met mij op via
(0172) 46 55 32 of via email: sdekogel@alphenaandenrijn.nl.
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