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Geachte mevrouw, heer, 

 

De gemeente Sliedrecht gaat de Stormrand e.o. (Leiakker, Padakker, Overlaat en 

Hoepel Oost) in 2022 ophogen en herinrichten. In april 2021 kon u via een vragenlijst 

uw wensen aan ons doorgeven. Inmiddels zijn de voorlopige ontwerpen gereed. Via 

deze brief informeren wij u over de voorlopige ontwerpen en planning.  

 

Herinrichting Stormrand e.o. 

De Stormrand e.o. is toe aan onderhoud en dient opnieuw te worden ingericht. Het 

doel van de herinrichting is om de straat op te hogen en te verduurzamen. Gelijk 

worden de bestaande problemen aangepakt zoals autoverkeer, parkeren en groen. 

Met deze herinrichting voldoet de wijk de komende jaren weer aan de eisen en 

wensen van deze tijd.  

 

Ontwerpproces en planning 

De gemeente Sliedrecht heeft samen met ontwerpbureau Megaborn Traffic 

Development B.V. een voorlopig ontwerp gemaakt. Het voorlopig ontwerp is tot stand 

gekomen op basis van de reacties van de vragenlijsten, eerdere onderzoeken en het 

beleid van de gemeente Sliedrecht. Dit voorlopig ontwerp geeft een goed beeld van 

hoe het gaat worden, en eventuele kleine wijzigen kunnen nog plaatsvinden. Daarna 

gaat het voorlopig ontwerp over in een definitief ontwerp.  Nadat het definitieve 

ontwerp is vastgesteld vindt de technische uitwerking plaats en wordt de aannemer 

geselecteerd. Als alles volgens plan verloopt gaat in augustus/september 2022 de 

schop daadwerkelijk in de grond. Via een bewonersbrief wordt u daar op tijd over 

geïnformeerd.  

 

Voorlopige ontwerpen 

Als bewoner van uw wijk vinden wij het belangrijk dat u mee kan denken over de 

ontwerpen. Helaas kunnen wij door de huidige coronamaatregelen u niet informeren 

via bewonersavonden of inloopmomenten. Daarom stellen wij u in de gelegenheid 

om de voorlopige ontwerpen in te zien op de projectpagina 

www.sliedrecht.nl/stormrand U kunt direct naar de projectpagina gaan door de QR-

code te scannen. 

http://www.sliedrecht.nl/
http://www.sliedrecht.nl/stormrand


 

Wilt u reageren op ontwerpen? 

U kunt reageren door een e-mail te sturen naar projecten@sliedrecht.nl. Dit kan tot en 

met 9 januari 2022. Daarna verzamelen we de reacties en gaan deze behandelen. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen en of opmerkingen? Neem dan contact 

op met projectleider Paul Uijlenberg, telefoon 0184-495 837 of stuur een email naar 

projecten@sliedrecht.nl.  

 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

het college van Burgemeester en Wethouders, 

namens dezen,  

 

 

 

E. Versluis  

a.i. teammanager Projecten 
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