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Geachte heer, mevrouw,
Deze brief informeert u over het aanpassen van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en het
realiseren van een uitweg aan de Ketelweg en hoe u op de plannen kunt reageren.
De kruising Rosmolenweg/Ketelweg en een gedeelte van de Ketelweg ter hoogte van de uitweg
van het pand van Boskalis wordt aangepast. Boskalis realiseert op dit moment nieuwe
kantoorgebouwen aan de Rosmolenweg te Papendrecht. Om een snelle en veilige
verkeersafwikkeling op de Rosmolenweg en Ketelweg te waarborgen heeft Boskalis aan
gemeente Papendrecht verzocht om verkeerskundige aanpassingen aan de Ketelweg en de
Rosmolenweg.
Hiervoor is in overleg met gemeente Papendrecht een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Door het
aanleggen van een dubbele middenberm op de kruising Rosmolenweg – Ketelweg en de
uitweg van Boskalis op de Ketelweg wordt de verkeersafwikkeling op zowel de Ketelweg als
Rosmolenweg verbeterd. De wachttijden van automobilisten op de Rosmolenweg wordt sterk
gereduceerd en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Oosteind wordt hiermee sterk
verbeterd. Het voorlopig ontwerp is uitgewerkt en op de bijgevoegde tekening aangegeven
Hoe kan ik reageren op het ontwerp?
De inspraak op het ontwerp gaat via de Inspraakprocedure. In een aparte bijlage wordt u
geïnformeerd over de inspraakprocedure, de tijdstippen en wanneer de stukken ter inzage
liggen en hoe u kunt reageren.
Bij deze brief is een "reactieformulier inspraakprocedure" toegevoegd. Bij het geven van uw
reactie op het ontwerp vragen wij u gebruik te maken van deze formulieren. De formulieren
kunnen worden ingeleverd of opgestuurd naar de gemeente. Zie hiervoor ook genoemde
bijlage van de inspraakprocedure.
Wat is de planning?
Na vaststelling van het definitief ontwerp vindt de verder voorbereidingen plaats. De uitvoering
van de werkzaamheden zijn gepland in het 2e kwartaal van dit jaar.

Wie kan ik benaderen voor vragen?
Voor eventuele vragen of een afspraak voor een toelichting kunt u contact opnemen met de
heer J.N.T. Fiolet van de gemeente Papendrecht, telefoonnummer 14 078.
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