Fietser krijgt ruimte op dijk
geparkeerd staan. Daar kunnen we
nu een eind aan maken. De cirkel
lijkt nu wel rond.''

Het is af en toe flink laveren voor de
fietsers op de Lekdijk richting Krimpen
aan de Lek.
FOTO FRANK DE ROO

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
De gemeente Krimpen aan den
IJssel pakt de Lekdijk richting
Krimpen aan de Lek aan. Fietsers
moeten zich weer veilig kunnen
voortbewegen.
ROB VAN ELEWOUT

De metamorfose, die naar
verwachting in september begint,
stond aanvankelijk niet op de
planning. Maar na klachten en
zorgen van bewoners en
ondernemers over de smalle en
drukke Lekdijk, grijpt de gemeente
nu in. "We hebben eerder dit jaar
met bewoners en het bedrijfsleven
gepraat over de situatie'', vertelt
wethouder Marco Oosterwijk. "Het
doel is eenvoudig: de Lekdijk moet
veiliger worden. Er ligt nu een
conceptplan. Na de zomer hopen
we te kunnen beginnen.''

De herinrichting wordt betaald uit
het standaardpotje voor
herbestratingswerkzaamheden.
Hoeveel het werk gaat kosten, wil
Oosterwijk nog niet zeggen. ,,De
aanbestedingsronde moet nog
beginnen, dus het is niet zo handig
daar nu al uitspraken over te doen.
Maar fors is het wel.''
De Lekdijk zal in drie fasen worden
opgeknapt en verbeterd, waardoor
het verkeer zo min mogelijk last
heeft van de werkzaamheden. Op
een week na, waarschijnlijk in de
herfstvakantie, blijft de dijk
bereikbaar voor auto's en fietsers.
Ook de linke fietsoversteekplaats
tussen de Industrieweg en de
Lekdijk wordt in de herinrichting
meegenomen.
Oosterwijk is vooral blij dat
bewoners aan de bel hebben
getrokken. "Zij hebben zich hard
gemaakt voor deze veranderingen,
dat doet me goed. We willen
ellende en gedoe natuurlijk
voorkomen, dus dat omwonenden
zelf meepraten is heel belangrijk.
Zo maken we het samen een stuk
veiliger.''

Tot en met vorig jaar was de
Lekdijk ook al onderhevig aan forse
ingrepen. De dijkverzwaring
bezorgde menig Krimpenaar
kopzorgen, maar tot grote schade
aan woningen kwam het niet. Door
die ingreep is het nu mogelijk extra
parkeergelegenheid en fietsstroken
aan te leggen.
"Dat is een mooie bijkomstigheid'',
beseft Oosterwijk. "Een deel van de
dijk kunnen we nu als
parkeerplaats inrichten omdat hij
niet meer dienst doet als
waterkering. Fietsers hebben het
nu lastig, zeker ook omdat auto's
noodgedwongen langs de weg
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