Bereikbaarheid Kerkbuurt
30 maart t/m 10 april a.s.

De komende weken gaan we werken aan een Toekomstbestendige Kerkbuurt.
Hiervoor wordt het Merwedeplein volledig heringericht. Dit betekent dat gedurende deze periode het
Merwedeplein lastig bereikbaar zal zijn.
In de periode van maandag 30 maart a.s. t/m vrijdag 10 april a.s. is er géén doorgang voor auto’s
vanaf Kerkbuurt huisnummers 33 t/m 45 en huisnummers Kerkbuurt 44 t/m 64.
Komend vanaf de Stationsweg is de Kerkbuurt met de auto bereikbaar tot Kerkbuurt huisnummer 64
en 45. Auto’s die vanaf hier de Kerkbuurt weer willen verlaten moeten keren en weer terugrijden naar
de Stationsweg.
Auto’s die op de Kerkbuurt nummers 2 t/m 44 en 1 t/m 33 moeten zijn, moeten de entree aan de
P.C.Hooftlaan gebruiken. Deze auto’s moeten, als zij de Kerkbuurt weer willen verlaten, keren en weer
terugrijden naar de P.C.Hooftlaan.
Gedurende deze periode zullen er Verkeersregelaars op de Kerkbuurt aanwezig zijn om de automobilisten zoveel mogelijk te assisteren en voor de veiligheid van de overige bezoekers te zorgen. Wij willen
ervoor zorgen dat zowel de winkels als de woningen bereikbaar blijven voor leveranties en vragen u
dan ook deze flyer van te voren met uw leveranciers te bespreken.
We willen de overlast voor iedereen tot een minimum beperken maar hebben daar wel uw hulp als
ondernemer/bewoner voor nodig. Wij vragen u dan ook om zelf te kijken hoe u uw leveranties in deze
twee weken (maandag 30 maart a.s. t/m vrijdag 10 april a.s.) het beste bij uw winkel/woning kunt
krijgen.
Heeft u n.a.v. deze informatie wensen en/of vragen dan kunt u contact opnemen met
Jan de Vos - Regisseur Kerkbuurt Sliedrecht
06-55 337 618
dnwskerkbuurt@dvrd.nl
Met vriendelijke groeten, namens
Piet Vat					Eddy Hoogendoorn
Wethouder Gemeente Sliedrecht		
Voorzitter Ondernemers Vereniging Kerkbuurt
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Geen doorgang voor auto’s vanaf
Kerkbuurt huisnrs. 33 t/m 45 en
44 t/m 64
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Komend vanaf Stationsweg is de
Kerkbuurt met de auto bereikbaar
tot huisnrs. 45 t/m 64
Auto’s die op Kerkbuurt 2 t/m 44
en 1 t/m 33 moeten zijn gebruiken
entree aan de P.C. Hooftlaan
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