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Geachte heer, mevrouw,
Voor het aanpassen van de kruising Rosmolenweg/Ketelweg en het realiseren van een uitweg
aan de Ketelweg is een inspraakprocedure doorlopen. Deze brief informeert u over de
afronding van de inspraakprocedure en geeft u een indicatie wanneer de werkzaamheden
starten.
Inspraakreacties en aanpassingen
Bij de ter inzage in februari 2021 hebben bewoners/bedrijven kunnen reageren op het voorlopig
ontwerp van de aanpassing kruising Rosmolenweg/Ketelweg en het realiseren van een uitweg
aan de Ketelweg. Vanuit de omliggende bedrijven zijn reacties ontvangen over de effecten van
de aanpassingen op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bedrijven. De reacties
hebben aanleiding gegeven om de vormgeving van de middenberm op de Ketelweg aan te
passen waardoor de toegankelijkheid voor groot transport voor de bedrijven gewaarborgd blijft.
Afronding inspraak
Alle reacties van belanghebbenden zijn opgenomen in het eindverslag van de
inspraakprocedure en voorzien van een gemeentelijke reactie. Het college van burgemeester
en wethouders heeft de reacties van de inspraakprocedure in overweging genomen en het
voorlopig ontwerp, onder toevoeging van genoemde aanpassingen, als definitief ontwerp op
13 april 2021 vastgesteld.
Als afronding van de inspraakprocedure worden het definitief ontwerp en het eindverslag van
de inspraakprocedure, gedurende één week in de periode van woensdag 21 april t/m
woensdag 28 april 2021 op de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd, op de
website www.papendrecht.nl en in het gemeentenieuws van De Klaroen geplaatst. De
informatie is op de website te vinden onder de rubriek "werkzaamheden". Met het
vastgestelde ontwerp is geen inspraak meer mogelijk en is de inspraakprocedure afgerond.
Wanneer starten de werkzaamheden
Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden worden op korte termijn bomen verwijderd.
Ook door de nutsbedrijven worden voorgaand aan de aanpassingen werkzaamheden verricht.
De uitvoering van de aanpassingen van de rijbaan en fietspad zijn gepland in het 2e kwartaal
van dit jaar.

Zodra de uitvoeringsplanning bekend is, zal u nader geïnformeerd worden over de planning,
bereikbaarheid en de contactpersonen van de aannemer en de gemeente die u tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden voor vragen kunt benaderen.
Wie kan ik benaderen voor vragen?
Voor eventuele vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de heer De Jong van de
gemeente Papendrecht, telefoonnummer 14 078.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
namens dezen,
behandelend ambtenaar,

A.D.A. de Jong
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