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Vianen in de 21e eeuw
Jaarverslag gemeente Vianen 2OO4
Voorwoord burgemeester

Beste inwoners van Vianen,

CEMEENTE
VIANEN
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dragen die de

Met ijke groet,
ontvangt (zo wordt hij-

voorbeeld de ip afgeschaft) n'laakt minder
populaire noodzakelijk. Ik noem als

*_-\1--:->l :'::---- 
- -'o c[

voorbeeld de

Winkelcentrum De Hagen:
wat zal de toekomst brengen?
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Gebeu rten issen

Opening nieuwe Lekbrug

Dat Vianen met de A2 en de A27 twee belang-
rijke verkeersaders binnen haar grenzen heefi is
duidclijk. Dat dc o\cr:,tcek van grotc rivieren
vaak voor een bottleneck zorgen en dus voor file-
vorming is ook bekend. Dit laatste is voor Vianen
echter gelukkig voorbij voor zover het om de A2
gaat. Minister Karla Peijs opende nan.relijk op
15 september een tweede nieuwe Lekbrug bij
Vianen.
Hiermee is meer dan genoeg ruimte ontstaan
onr Rijksweg 2 met 2 x 3 rijstroken de nodige
breedte te geven. Met het oog op de toekomst is
echter gezorgd voor extra mogelijkheden, zodat
niets in de weg hoeft te staan aan een verdere
verbreding van de A2 ter hoogte van de oversteek
van de Lek.

De twee nieuwe bruggen vormen tezamen de
"Jan Blankenbrug".
Jan Blanken was een illustere bewoner van
Vianen die als ingenieur verantwoordelijk is voor
verschillende grote waterstaatkundige werken,
Bijvoorbeeld de door hem ontwikkelde waaier-
sluis.
Met de komst van de twee nieuwe bruggen lijkt
het lot van de oude Boogbrug bezegeld.
Deze is volgens waterstaat in een slechte toe-
stand en er zijn behoorlijke leparaties nodig om
er weer een volwaardig 'kunstwerk' van te ma-
ken. Desondanks probeert een aantal lieihebbers
om de brug te bewaren voor het nageslacht door
er een monument van te maken. Medewerking
van de overheid daarvoor lijkt echter ver weg.

De drie thans bestaande bruggen gezien van onder uit. Duideli jk v/aarneembaar de lwee nieuwe betonnen pij lers en

de oude pij ler van de Boogbrug, uiigevoerd in metselwerk.


