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Uitnodiging brainstorm
oplossingen verkeerssituatie Ouverturelaan

Beste omwonende,
Op 8 maart is in de raadscommissie het voorstel van het college, over het aanbrengen
spitsonderbreker aan de Ouverturelaan, besproken. De gemeenteraad heeft in deze
commissie besloten om geen krediet vrij te maken om de voorgenomen spitsonderbreker
te plaatsen. Met deze beslissing is de door wijkbewoners ervaren
verkeersveiligheidsproblematiek van de Ouverturelaan nog niet opgelost.
We hebben besloten om opnieuw te bekijken hoe een gedeelte van de Ouverturelaan
ingericht moet worden, eventueel met een nieuwe inrichting. Het gaat om het deel van de
Ouverturelaan tussen Belcantodreef en Graafkade.

Dit doen we graag in samenspraak met u als bewoners en omwonenden van dit deel van
de Ouverturelaan. In deze verkenningsfase hebben we omwonenden uitgenodigd gelegen
in het gebied tussen Graafkade, Belcantodreef, landgoed Nederhoven en wederom
Graafkade. Op deze wijze borgen we brede ervaringsdeskundigheid en zijn we tevens in
staat om in overzichtelijke werkvorm met een niet al te grote groep tot de kern van de
ervaren problematiek door te kunnen dringen. Vanzelfsprekend wordt in een opvolgende
fase het overige deel van Lansingh-Zuid (Forten, Hofjes en Hoflaan) betrokken.
Brainstorm op 18 juni in het raadhuis
Graag nodigen we u uit voor een brainstormsessie op 18 juni om 19.30 uur in het raadhuis.
De brainstorm is bedoeld voor:
1. Oplossingsrichtingen voor de Ouverturelaan te bedenken.
2. Uw betrokkenheid tijdens het proces.

De uitkomst van deze avond geeft dus nog niet een concreet eindbeeld, maar we willen
komen tot een (of meerdere) oplossingsrichting(en). Ook bespreken we het vervolgproces
op deze avond met u.
Neemt u uw smartphone of tablet mee op deze avond? Deze is nodig bij de werksessie.
Aanmelden brainstormsessie
Op www.krimpenaandenijssel.nl/ouverturelaan vindt u meer informatie over de inrichting
van de Ouverturelaan. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de brainstormsessie.
Resultaat uit belevingsonderzoek Lansingh-Zuid
De (her)inrichting van de Ouverturelaan komt voort uit de resultaten van het
belevingsonderzoek Lansingh-Zuid. Over het algemeen kan worden gesteld dat de
bewoners van Lansingh-Zuid tevreden zijn over hun wijk. Het punt ‘verkeersveiligheid’ is
het grootste aandachtspunt en krijgt van de bewoners de laagste score. Dit lijkt zich met
name te concentreren op het deel van de Ouverturelaan tussen de Vijverlaan en
Belcantodreef.
Met vriendelijke groet,

Wethouder C.A. Oosterwijk
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