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Om een snelle en veilige verkeersafwikkeling op de Rosmolenweg en Ketelweg te waarborgen
heeft het Boskalis aan gemeente Papendrecht verzocht om verkeerskundige aanpassingen aan
de Ketelweg en de Rosmolenweg. Hiervoor is een Voorlopig Ontwerp opgesteld en wordt een
inspraakprocedure gevolgd volgens het inspraakprocedurebesluit 2017 van de gemeente
Papendrecht. Dit besluit gaat over de procedure:
hoe belanghebbenden bij de plannen van groot onderhoud aan wegen worden betrokken;
hoe belanghebbenden kunnen reageren;
dat uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders het ontwerp definitief vaststelt.
Onderstaand is voor het aanpassen van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en de uitweg aan de
Ketelweg de inspraakprocedure nader beschreven.
INSPRAAK
Voorafgaand aan de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp worden omwonenden en
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en
daarop te reageren. Daartoe wordt het voorlopig ontwerp ter inzage gelegd, omwonenden krijgen
een afzonderlijke brief toegezonden.
Vanaf maandag 15 maart tot en met vrijdag 26 maart 2021 kunt u kennisnemen van het voorlopig
ontwerp. Alle documenten staan ook op www.papendrecht.nl en liggen op de leestafel in de hal
van het gemeentehuis aan Markt 22. U kunt de tekening inzien tijdens openingstijden van het
gemeentehuis. Wilt u liever een mondelinge toelichting, maakt u dan een afspraak via
telefoonnummer 14 078.
Tot en vrijdag 26 maart 2021 is het mogelijk om schriftelijk uw inspraakreactie in te dienen op het
voorlopig ontwerp. Gebruik hiervoor bij voorkeur het "reactieformulier inspraakprocedure", dat u
kunt vinden op de projectpagina. Het formulier is ook als bijlage bijgesloten bij de bewonersbrief.
U kunt uw inspraakreactie als bijlage mailen naar het algemene e-mailadres info@papendrecht.nl
onder vermelding van "aanpassing Ketelweg" of zenden aan:
Gemeente Papendrecht, team Werkvoorbereiding, t.a.v. de heer J.N.T. Fiolet, postbus 11, 3350
AA Papendrecht.
VERWERKING REACTIES
Na de ter inzage termijn worden de eventuele reacties zoveel als mogelijk verwerkt tot een
definitief ontwerp.
VASTSTELLING DEFINITIEF ONTWERP
Van alle reacties van belanghebbenden op het voorlopig ontwerp en de ambtelijke reactie daarop
wordt uiteindelijk één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt
alle reacties in overweging en stelt het eventueel aangepaste ontwerp definitief vast. Na een
mededeling op de pagina Gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad wordt het definitieve
ontwerp één week in het gemeentehuis ter inzage gelegd. De stukken worden ook weer op de
website geplaatst. Op het definitief ontwerp kan niet meer gereageerd worden. Met het dan door
het college vastgestelde ontwerp is de inspraak afgerond.

