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Realisatie van de parallelweg komt steeds
dichterbij!
Beste inwoner,
Met deze nieuwsbrief willen wij u als inwoner op de
hoogte brengen van de nieuwe ontwikkelingen met
betrekking tot de Parallelweg tussen Maasdam en ’sGravendeel.
Bestemmingsplan vastgesteld door de
gemeenteraad
Op 12 oktober stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Parallelweg Maasdam
– ’s-Gravendeel vast. Hiermee hebben alle benodigde gronden de juiste
bestemming gekregen en kan de realisatie van de parallelweg beginnen.
Het ontwerp is gereed
De gemeente heeft in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en waterschap
Hollandse Delta het ontwerp voor de Parallelweg en het vrij liggende fietspad
verder uitgewerkt.
Bekijk het ontwerp voor deze plannen hier:
1. Ter hoogte van het HSL-spoor maken fietsers op dit punt gebruik van de
parallelweg. De ruimte is daar te smal om het vrijliggend fietspad door te
trekken. In het nieuwe ontwerp is het vrijliggend fietspad verplaatst naar de
noordkant van de nieuwe parallelweg. De rechtstreekse aansluiting van de
Tweede Kruisweg op de provinciale weg vervalt. Verkeer dat vanaf de Tweede
Kruisweg naar de provinciale weg wil, rijdt over de parallelweg naar de
eerstvolgende kruising om daar de parallelweg op te rijden. Dit maakt de
aansluiting veiliger.
2. Ook de kruising met de Eerste Kruisweg wordt aangepast. Door het
aanleggen van de parallelweg en het fietspad, ontstaat bij de Eerste Kruisweg
ruimte om deze aan te passen. Er komt een middengeleider zodat verkeer in
twee keer kan oversteken. Daarnaast verlaagt de provincie de snelheid bij de
kruising naar 50 kilometer per uur. Dit maakt de kruising veiliger. Het exacte
ontwerp van de kruising wordt nog verder uitgewerkt.
Vervolg proces omwonenden
Naast bovenstaande plannen is de gemeente met de omwonenden in gesprek over
de aansluiting van hun woningen op de provinciale weg. Daarbij onderzoeken we
de mogelijkheid om aan de achterzijde van hun woningen een pad aan te leggen
naar de Eerste Kruisweg. Op die manier kunnen de omwonenden via de
achterzijde hun tuin verlaten en hoeven zij niet langer direct de provinciale weg
op. De vraag voor dit achterpad droegen de bewoners tijdens de gesprekken als
mogelijke oplossing aan.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op onze website: (www.gemeentehw.nl/parallelweg).
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