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Betreft: stand van zaken F15 Vlasstraat, Mauritsweg en Pruimendijk 

Geachte raadsleden, 

Op 28 oktober 2016 bent u geïnformeerd, zie bijlage 1, over de reconstructie van de Vlasstraat - 
Mauritsweg - Pruimendijk en de (snel)fietsroute F15 IJsselmonde. In deze raadsinformatiebrief staan de 
tracédelen genoemd die op de planning staan om tot en met 2019 te worden aangepakt. De tracédelen 
Mauritsweg, Vlasstraat, Onderdoorgang A16 en Pruimendijk binnen de bebouwde kom zijn als één 
project gepland. 
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken. 

Er is in de uitvoering van het project een knip aangebracht. Het deel Pruimendijk binnen de bebouwde 
kom en de Onderdoorgang A16 voegen we samen met het deel buiten bebouwde kom, waarmee de 
gehele Pruimendijk als één project wordt uitgevoerd. Deze samenvoeging maakt het project beter 
beheersbaar. 

Pruimendijk Vlasstraat 
Tijdens de eerste informatieavond uitten de bewoners vele vragen en zorgen over het ontwerp. In het 
eerste ontwerp zou een aantal parkeerplaatsen in de Vlasstraat niet terug komen. De bezwaren om de 
parkeerplaatsen op te heffen waren talrijk. Door de bestaande parkeerplaatsen toch te handhaven, is de 
gewenste uitbreiding van parkeerruimte bij de voetbalvereniging vooralsnog niet nodig. 

In het uiteindelijke ontwerp zijn de opmerkingen van de bewoners waar mogelijk verwerkt. Na vaststelling 
van het ontwerp is de verwachting dat we met de Vlasstraat en de Mauritsweg in het derde kwartaal van 
2019 kunnen starten. 

Door het loskoppelen ervan en de wens om de F15 door te trekken naar Oostendam kunnen we de 
Pruimendijk zowel binnen als buiten de buiten bebouwde kom tot één projectscope bundelen. 

Planning en financiën 
De uitvoering van de Mauritsweg en Vlasstraat start in het derde kwartaal 2019. Naar verwachting starten 
de werkzaamheden aan de Pruimendijk (inclusief de onderdoorgang A 16) in de tweede helft van 2020. 



De genoemde projecten zijn een onderdeel van de snelfietsroute F15 IJsselmonde. De voorwaarde voor 
de verkregen subsidie is dat de fietsroute voor eind 2020 gereed moet zijn. 
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