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Reconstructies wellicht later
vincie Utrecht over weegt enkele in het programma van
1977 opg'enomen wegreconDe pro- structies onder IJsselstein

(Van een onzer
verslaggevers)
IJSSELSTEI N ( ADVERTENT / E)

Elfn d"l i" het lIar
10 hel

zlln dog:

VADERDAG
Verwent u hem sens extra U
weet het:

JAC. V.D. VEN

hoe" aUer/ei soonen cadeaus
VOOf de verwende vader In de
pHlzen van 2.95 tot 529.- van
zakd()8tl tot kostuum
en . .. prettlge bB<hemng

vonnellaan 43. Ufrecht
TELEFOON 9305~ 4
DonderClag
kOOp."onCl

uur
Vril parkeren.

7·9

nog enige tijd op te schorten.
Het betreft de kruising Hoge
Biezen-provinciale weg en de
nieuwe verbinding naal' bet
plan Achterveld. De urgentie
van beide plannen weegt niet
op tegen de kosten.

IV\.NDWEG

en naar het industrieterrin ten

BELASTlNG

naa r Benschop. De weg Panoven
vormt de verbinding met !Jsselstein-centr um en Nieuwegein.

Om het veTkeer vanuit het nchtel' la nd met de bestemmirl.g Niellwegein van het plaatselijk wegennet te weren, heeft de gemeente
D e vl'l.'bctcl'ing van de kruising IJsselstein een oostelijke randweg
Pa noven-Lagc<Ujk zou wei in 1978 (Beneluxlaan) aangelegd. Maar wil
Illoeten worden uitgevoerd. In de deze verbinding optimaal !W1CtiO·
wegencommissie van 16 jUlli om neren, dan dient om sluipverkeer
15.30 uur zullen de Statenleden te voorkomen de aansluiting van
zich over de voorstcn~n van (lede- de weg Panoven op de provillciale
weg te worden opgeheven. DatzeUputccrde Staten uitsprckcn.
de geldt voor de op het industrieDe reconstructie van de kruising verkeer gertchte Lagedijk. V~~r de
Panoven·Lagedijk is blijkens het ontsluiting van het industrieters an tal ongevallen in de jaren 1970 rein zal dan de Nijverheidsweg in
tot en met 1974 zeker gewenst. noordelijke l'ichting worden verGemiddeld vonden er per jaar 10 lengd.
aam'ijdingen plaats, waarctoo r dit
V~~r (brom Hietsers blijft de
punt door provinciale wa terstaat verbinding Panoven-Lngedijk gewerd aanf"l'merkt ~a n een zag-e- hundhaa fd met een beveiligde
na amde "black spot" .
oversteek bij het niuwe aanslui tH ot lnp.f'c;t noordelijke dp-et van punt. Aangenomen wo rdt dnt de
de Lagedijk fungeer t op dit mo- kostell va n deze reconstructie onment naast de weg Hoge Biezen in geveer cen milj oen gulden zulJen
belangrijke mate als ontsluitings- bedragen .
w eg Vaal' het industl'ieverk,eer van
zuiden van de provinciale weg

De verbetering van het kruis-

PWlt Hoge Biezen wordt minder
urgen t gevonden . Sedert in 1971 op
heL ilUJdige luuisp unt verkeersHchten zijn neergezet hebben zich
or ga€;11 ongt:iukken lIleer van beteicenis voorgedaan. Omdat de verbt:teringskosten ruim anderhalf
miljoen gulden vergen wordt door
ltS voor~e5Lehl om ctit plan op te
schorten tot 1984. Dit uitstel beteverkcer zoveel mogelijk moet wor- ..
kent weI dat de belasting van de
Hoge Biezen door z"....a.ar indust riaden beperkt. Dit vrn.chtverkcer zal
via de Ve rlengde Nijverheidsweg
worden afgewikkeld.
Pas na 1979 zal volgens de provincie moe ten worden begonnen
m et de nieuwe aansluiting op de ~
provinciale weg vana ( het bestemmingsplan Achterveld. De kosten
daa rvnn
worden
geschat 01'
f 800.000, waar van de hel!t voor
rekclling vnn de gemeent.e I Jsselstein znl komen. De aansluiting
komt 200 mete r weslelijk va n de
huidlge Benschopp rweg te li ggen .
VOl' HeLsers zal een dubbele oversteek worden gem aakt. H et tijdstip VHn realisering ncht de provincie geheel afhankelijk van de vorderingen van het plan Achterveld.
De bestaande aansluiting kom t
dan te vervallen.

