Aan bewoners en ondernemers van Kerkbuurt-Oost,
Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16

Beste heer/mevrouw,

3360 AA Sliedrecht
Telefoon 14 0184

Eerder hebben we u geïnformeerd over de laatste stand van zaken betreffende
herinrichting van Kerkbuurt-Oost. Met deze brief informeer ik u over een extern
advies, de besluitvorming door het college van B&W en wat de vervolgstappen zijn.
Extern advies van BRO & Movares
Op 13 januari hebben de externe adviesbureaus BRO en Movares het onderzoek over
de herinrichting van Kerkbuurt-Oost afgerond. In dit rapport is naar voren gekomen
dat de straat geen belangrijke verkeers- of ontsluitingsfunctie heeft of krijgt. Het
advies van BRO en Movares is om de straat niet open te stellen voor autoverkeer. Het
adviesbureau geeft wel aan dat de herinrichting van de straat goed is voor de functie
als aanloopstraat van het winkelgebied. Ook moet daarbij gekeken worden naar de
aspecten van leefbaarheid, veiligheid en groen.
Besluitvorming
Op basis van het advies van BRO en Movares heeft het college van B&W besloten om
het plan van herinrichting van Kerkbuurt-Oost te herzien. We gaan nu kijken hoe het
ontwerp van de Kerkbuurt-Oost op basis van het advies aangepast kan worden.
Zodra het aangepaste ontwerp gereed is, zal dit weer met u gedeeld worden.
Uiteraard houden we u ook op de hoogte over de verdere uitvoering van de
herinrichting.
Meer informatie
Het college van B&W heeft de gemeenteraad over het rapport en het collegebesluit
geïnformeerd. De college informatiebrief (CIB) van 31 januari 2022 en het rapport
van BRO en Movares zijn bijgevoegd bij deze brief. U kunt beide documenten ook
terugvinden op de website van de gemeenteraad, zie:
https://raad.sliedrecht.nl/Documenten/Ingekomen-stukken.
Heeft u een vraag over deze brief of over de herinrichting? Neem dan contact op met
projectleider Paul Uijlenberg, tel. 0184 – 495837, of stuur een e-mail naar
pa.uijlenberg@sliedrecht.nl.
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