'Uitstel fly-over N3 is ramp'
We onder oetvan ondememers vasthouden
DORDRECHT • De fly-over vanaf deN3naar de A16moet er
hoe dan ook in 2010 komen om fileste bestrijden. leun
Muller, voorzitter van deWerkgevers Drechtsteden en Paul
Hendriks, yoorzitter van de Dordrechtse Ondernemers
Vereniging, noemeneen eventuele vertraging van de ge
plande fly-over 'eenonaanvaardbare ramp'.
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2010 voor 100 procent rondkomt.
Van den Oever moet desnoods op de
barricade."
Muller en Hend riks heb ben in
middels een b rief aan de wethouder
van Econo rnische Zaken geschre
ven. Daarin herinneren zij Van den
Oever eraan dat hij he eft toegezegd
dat, wat er ook zou gebeuren, de
fly-over er in 2010 zou kom en.
Volgens dat plan zal een nieuw
viaduct het verkeer vanaf de N3
naar de A16 rich t ing Breda leiden .
Verkeer vanaf de bed rijfst erreinen
krijgt een nieuwe oprit naar de A16
die aanslui t op de fly-over.
.Daarvoor heeft hij toen van ons
applaus gekregen," aldus Mulle r en
Hendri ks in een gezamenlijk verkla
ring die zij gisteren verstuurden
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en straks Kil 4 en de doorstroming
va n de A16 naar de DrechttunneI.
Voorstraat-West 354 . Dordrecht
Maar ook vanwege de doorstro
Tel.: (07 8) 6148701
mi ng richting Pape ndrecht en Go
rinchem via de N3 en A1S.
De ondernemers vragen spijker H.I.AMBACHT
harde garanties dat er volgens de
normale planning wordt gewerkt.
"Oat willen wij voor de zekerheid
nog een keer horen van de verant
woordelijk wetho ude r."
Wethouder van den Oever zei gis Dieven hebben het de afgelope n
teren dat hij alle red en he eft om op weken voorzien op de nieuwbouw
timistisch te zij n. .Er is veel paniek, woningen aan het Waterland in
maar er is eigenlijk geen aanleiding Hendrik-Ido-Ambacht, Bij tie n
toe", zei h ij.
.inbraken gingen ze er van doo r met
Keiharde garant ies over 2010 kan onder meer negen elektriciteitsme
hij niet geve n .. "Maar ik heb geen ters en vijf cv-ketels, Er zijn nog
enkele reden om aan te nemen dat geen verdachten aangehouden.
2010 niet gehaaId ka n wo rde n."
Het project kan volgens de onder
nemers gee n vertraging verdragen. DORDRECHT
Zeker niet van wege de h uid ige eco Verdachte schopt ruit
no m ische crisis. Teu n Muller bena uit politiebu5
drukt dat de drukke ver keerssitua
tie rond de N3 'bij velen grote erger Een 22-jarige Do rdtcnaar is op de
nis opwekt'. .Voor de bedrijven is Blekersd ijk aangeho uden, omdat
h et elke dag weer een kwe Iling om hij nog een boete had uits taan vall
op de rijksweg t e korn en.' Dat kost 100euro.
geld, zei h ij. "Maar het is nog erger De man fietste op de Blekersdijk in
dat bedrijven niet bereikbaar zijn."
zijn woonplaats, toen agenten
besloten hem aan een controle te
onderwerpen. Zo wilden ze weten
of de fiets waa rop de Dordten aar
reed rrict zestolen was

Inbraakgolf bij
nieuwbouwproject
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Muller en Hendriks reageren met
hun uitspraken op een alarmerend
artikel in deze krant van afgelopen
maandag. Daaruit blijkt dat de ge
plande fly-over bij de N3 in gevaar
ka n komen doordat het project
geen 34, maar 41 miljoen euro kost.
De bodem is misschien te slap
voor een fly-over en projectontwi k
kelaa r Jorg wil de grond langs de
A16 voor een hogere prijs verkopen.
In het ergste geval kan de bouw
niet in 2010, maar pas in 2012 begin
nen.
Dat zou een ramp zij n voor heel
de regio, stelt DOV-voo rzitter Paul
Hendriks. "Twee jaa r vert rag ing be
tekent een gigantisch verlies voor
werkgevers en leidt tot verlies van
banen. We willen echt dat het in
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Voor bedrijven is het
elkedagweer een
kwellingom op de
AI6 te komen.
TeunMuller

naar de wetho uder. .Dat verd iende
hij to en. " Volgen s de twee voorzit
ters is de fly-over voor de Drechtste
de n 'onbetwistbaar belangr ijk'.
Niet alleen vanwege de ontsluiting
va n bedrijfsterreinen Dordtse Kil 3
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