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Informatieve inloop nieuw verkeersplan
winkelcentrum Bloemendaal
dinsdag 30 oktober 2012
Nieuw verkeersplan in goed overleg
Dit jaar hebben de gemeente Gouda,
bewonerscommissies en wijkteam Plaswijck
in constructieve sfeer samengewerkt aan
een nieuw verkeersplan voor het
winkelcentrum Bloemendaal. Zowel
wijkteam Plaswijck als bewonerscommissie
Albrechtsveld hadden hierom gevraagd.
Belangrijke veranderingen
Er komen belangrijke veranderingen, zoals
twee afsluitingen (bij de Ruigenburg en de
Gildenburg) met daardoor andere rijrichtingen, de bushalte wordt verplaatst en
de risicovolle kruispunten Gildenburg en
Lekkenborch worden aangepast.
Rekening is onder andere gehouden
gehouden met de toegenomen verkeersdrukte, de knelpunten, de parkeercapaciteit,
het sluipverkeer en de verkeersveiligheid
van fietsers en voetgangers. De klachten én
suggesties van bewoners, gedaan op de
eerdere bewonersavonden, zijn zo veel
mogelijk verwerkt.

Wijkteam Plaswijck is tevreden over het
nieuwe verkeersplan en wil de verkeersambtenaren van de gemeente Gouda en de
verkeerspolitie danken voor de goede
samenwerking en het resultaat.
Op onze website vindt u alle informatie over
het nieuwe verkeersplan. Ook over de
verdere aandachtspunten, zoals het laad- en
losverkeer bij het winkelcentrum, en de
andere verkeersonderwerpen uit het
Wijkjaarprogramma 2012/2013.
Inloop in De Veste voor bewoners
De gemeente Gouda en wijkteam Plaswijck
organiseren graag een informatieve inloopbijeenkomst voor geïnteresseerde
wijkbewoners. Deskundigen zijn aanwezig
voor een toelichting en uiteraard om uw
vragen te beantwoorden. Het is een doorlopende, vrij toegankelijke inloop voor wijkbewoners, op dinsdag 30 oktober 2012,
van 16.30 tot 19.30 uur, in de De Veste,
Ridder van Catsweg 300. Aanmelden is niet
nodig, u bent van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Stichting Wijkteam Plaswijck

Stichting Wijkteam Plaswijck is een bewonersorganisatie, ingesteld door de gemeenteraad, die
zich inzet voor de leefbaarheid, leefomgeving en
samenleving van de wijk Plaswijck (Bloemendaaloost, postcode 2804) in Gouda, samen met een
groot netwerk van bewoners en instellingen. Zie
onze website voor meer informatie en abonneer u
op onze digitale nieuwsbrief. (Foto Wijkteam/JE)

