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Reeonstructie biedt kans om landboulwerkeer op N2O? te kriigen'
Paul van der

l,elmuldep

Koo[

tr Landbouwverkeer

over de NzoT of z[in busbaan laten
riideu om een kern als Leimuiden te
ontlasten, daar viel tot nu toe met de

CDA-fractie van Kaag en Braassem
alsnog hansen'. Omdat verkeer tijdeos de werkzaamheden moeilijk
om de provinciale weg heen zou
kuanen, wll ze van B en 14r weten of

provincie nooit over te praten.

het alvast een tiideliike ontheffïng
voor dit soort verkeer heeft ge"
vraagdbii de wegbeheerder, de pro.

Nu nog di13441 de doorgaande WilIem van der Veldenlaan wordt gereconstrueerd, onBtean volgens de

vincie Zuid-Holland.
trn een comfftrssievergadering van
maandag gaf verkeerswethouder

Yvonne Peters toe dat ook zij op het
wegennet van de gemeente weinig

Het tijde4jk toestaan van datverkeer over de NzoT is één van de vari-

'mogelijllheden tot omleidingi zag.

anten, gaf ze ust rEn zodra de resulaten vaa die studie bekeod ziin,
horen raadsleden dat" Ook meldde
ze dat burgemeester en wetlrouders
zich trerkennen ln de wens van de
volledige raad om iets re do€n aan

dat we in gesprek ziJn

ge

"Vandaar
gean met ambtenaren van de pro.
vincie. We hebben daarin afgesproken dat er een eenvoudige variantenstudie wordt gedaaa om te k[i-

ken hoe we hct landbouwyerkeer

{idens dc reconstrucde het
kunnen omlelden."

beste

het landbouwverkeer door de kernert' ,\tre laten geen gelegenheid onbenut om daarbij de provincie aan-

dadrt voor t€ vragen. Wat niet wil
zeggen dat ik u op datgebied een
goed resultaat kan beloven."
duimenmee metde wethou-

"Sre
der",
besloot CDA-ftactieleider Anja
de Riik Op haaÍ vïaag u/anneer er
meer bekend zal zijn, antwoordde
Peters dat ilat na het zomerreces,

maar voor het vierde knaraal zal
ziin, Dan mo€t de reconsinrctie na-

melijkbeginnen.

