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Uitgestelde werkzaamheden en planning reconstructie
Westfrankelandsedijk

Geachte mevrouw, heer,

We willen u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken van twee projecten die dc gemeente
$chiedam is gestart in uw omgeving. Het gaat om project reconstructie fietspad Westfrankelandsedijk
en project kruispunt Admiraal de Ruyterstraat-Westfrankelandsedijk.

fietspad Wesifrankelandsedijk
Tijdens de Stadserfbijeenkomst op 23 oktober 2017 is gesproken over de bezwaren die het huidige
ontwerp opriep, met name voor het kappen van de bomen. Naar aanleiding hiervan is door het college
besloten om een nieuwe variant uit te werken met behoud van zoveel mogelijk bomen.

Op 22 novemberjl. vond een informatie- en uitwisselingsbijeenkomstplaats. Tijdens deze bijeenkomst
is een nieuwe variant gepresenteerd waarbij het tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde en het
voetpad aan de noordzijde ligt. Deze op de bijeenkomst gepresenteerde variant kon op draagvlak
rekenen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de wensen en belangen van alle aanwezige betrokkenen
opgehaald. Deze wensen en belangen worden de komende weken bestudeerd en afgewogen in de
verdere uitwerking van de variant.

We zullen- zoals toegezegd- in januari 201$ de definitieve variant presenteren op een bewonersavond
en aangeven welke belangen en wensen op welke wijze zijn meegenomen.
Daarna wordende werkzaamheden weer opgepakt. Het doel is om het project medio april!mei 201$
gerealiseerd te hebben.

Kruispunt Admiraal de Ruyterstraat - Wesifrankelandsedijk
In 2018 wordt tevens het kruispunt Admiraal de Ruyterstraat - Westftankelandsedijk aangepakt.
Door middel van de aanleg van een rotonde wordt dit kruispunt veiliger gemaakt. Daarnaast wordt
beoogd dat met de aanleg van de rotonde de verkeerssnelheid zal afnemen. Begin volgend jaar wordt
voor dit project een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd waarin het ontwerp van de rotonde
aan de omgeving wordt voorgelegd. Volgens planning is het project medio mei!juni 2018 gerealiseerd.
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Contact
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met Ilse van
Rij sbergen (projectleider gemeente Schiedam), per e-mail via contact(schiedam.n1 of telefonisch via
14010.

Hoogachtend,
N en wethouders van Schiedam,

projectleider team Projecten,
Ilse van Rij sbergen
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