
 

 

 
Onderwerp: Staan uw medewerkers nu al geregeld in de file? 
 
Beste ondernemer, 
 
Maakt u zich ook zorgen over de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden en uw eigen locatie wanneer volgend 
jaar vanaf 20 januari de Wantijbrug en daarna het onderhoud aan de N3 in de planning staan?  
 
U wil er wel wat aan doen, maar vraagt zich af wat en waar u moet beginnen? ParkTrust, de Drechtsteden en het 
‘Platform Samen Bereikbaar Drechtsteden’ hebben het gezamenlijk initiatief gestart om bedrijven de komende 
weken intensiever te ondersteunen op het onderwerp bereikbaarheid. Anna Schouten van het platform 
ondersteunt bedrijven om de bereikbaarheid te verbeteren, zij heeft al met 40 bedrijven uit de regio concrete 
stappen gezet met als resultaat ruim 800 spitsmijdingen! Dat helpt om de files te verminderen maar is lang niet 
voldoende.  
 
Wilt u weten wat voor uw bedrijf en medewerkers een mogelijke oplossing kan zijn? Kom dan naar een van de 
‘carrousel inloopochtenden’ die per bedrijventerrein wordt georganiseerd. Daarnaast kunt u direct contact 
opnemen met Anna Schouten voor advies op maat. (Anna.schouten@samenbereikbaar.nl.)  
 
Rijkswaterstaat pakt de rijkswegen in de Drechtsteden aan. De aansluiting van de N3 op de A16 wordt nu 
verbeterd. Volgend jaar volgt de renovatie en afsluiting van de Wantijbrug en de wegwerkzaamheden op de N3 
(2020-2022), de aansluiting van de N3 op de A15 en de verbreding van de A15 Papendrecht tot Sliedrecht. 
Daarnaast werkt de gemeente zelf ook aan het onderliggend wegennet. Dit veroorzaakt flink meer files dan we 
gewend zijn de komende jaren. Daar maken we ons niet alleen zorgen over, dat willen wij ook aanpakken. U ook? 
 
Carrousel inloopochtenden 

Bedrijventerrein Locatie Datum Tijd 

Hardinxveld - Giessendam Luxaflex, Hakgriend 22  9 december 2019 10.00-11.00 uur 

Papendrecht Pon Power BV, Ketelweg 20 9 december 2019 11.30-12.30 uur 
Alblasserdam Ford Wensveen, Ohmweg 1 9 december 2019 13.00-14.00 uur 

Zwijndrecht Gemeentehuis, Raadhuisplein 3  9 december 2019 15.00-16.30 uur 

Louterbloemen, Dordrecht Administratiekantoor Bouwer, 
Archimedesstraat 12 

10 december 2019 9.00-10.00 uur 

Krabbepolder, Dordrecht Chez Heeren Jansen, Wieldrechtseweg 52 10 december 2019 10.30-11.30 uur 

Kil 1 & 2, Dordrecht Bardahl, Maxwellstraat 41 10 december 2019 12.00-14.00 uur 

Kil 3 Dordrecht ParkTrust, Jade 208 10 december 2019 14.30-16.00 uur 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Ad van den Berg 
ParkTrust B.V. 
Parkmanagement 
 
Platform Samen Bereikbaar is het zakelijke platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het 
platform is van en voor de aangesloten organisaties en bedrijven uit de 

Drechtsteden. Samen Bereikbaar zet in op slimme mobiliteit en vertaalt 
dit naar concrete projecten. www.samenbereikbaar.nl 
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