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Nu al discussie over tunneldak A4
Als alles meezit wordt er al in de zomer van 2016 gevoetbald op het dak van de A4. Gemeente
Vlaardingen ziet het niet zitten om een ontsluitingsweg aan te leggen aan hun kant van het dak.Foto:
Groot Vlaardingen
Nog voor er een spade de grond is ingegaan, levert het beoogde sportpark op de A4 al de nodige
discussie op. Ook tussen de gemeenten Vlaardingen en Schiedam, die aan weerskanten van het
tunneldak zitten.
Vlaardingen - Projectleider Annemarie Nix van Sportpark A4 laat maandag in het Algemeen Dagblad
weten dat Vlaardingen echt zal moeten geloven aan het aanleggen van een ontsluitingsweg aan hun
kant van de nieuwe A4, wanneer er straks tal van sportvelden zijn aangelegd op het tunneldak. In de
huidige plannen zijn alleen de Brederoweg en Zoomweg (aan Schiedamse zijde) als ontsluiting van
het sportpark aangegeven en dat is volgens Nix ‘niet voldoende’. De projectleider vindt het niet meer
dan logisch dat Vlaardingen ook iets aan gaat leggen in Holy om het sportpark te ontsluiten, want: ‘Er
gaan straks ook Vlaardingers gebruik maken van het sportpark.’
,,Het zou toch raar zijn als die mensen het park vanuit de Vlaardingse kant niet kunnen bereiken.
Schiedam ontwikkelt het gebied, maar Vlaardingen heeft er straks ook profijt van.’’
Maar daarover zijn zelfs in Schiedam de meningen al verdeeld, zo blijkt op fora als Schiedamstad.
Andreas Rose voorziet vooral ongemak voor Vlaardingers. ,,Profijt? Overlast zullen ze bedoelen.
Parkeren straks in woonwijk Holy, vlak langs het park.’’ De gemeente reageert: “Vlaardingen heeft
nog geen formeel verzoek gekregen om mee te werken aan een ontsluiting aan de Vlaardingse kant
en heeft daarover nog geen standpunt in kunnen nemen.
Als er een verzoek komt, zal de gemeente met omwonenden in overleg gaan, voordat het college een
standpunt inneemt.
Wat vindt u van de discussie? Mail uw reactie naar: redactie.gv@wegenermedia.nl

