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Geachte heer, mevrouw, 

 

In 2018 hebben wij u meerdere keren geïnformeerd over het project “Langeland, the next 

generation”. In het kader van dit project is een tweetal bijeenkomsten in uw wijk 

georganiseerd, waarvoor u bent uitgenodigd. Bij het toekomstbestendig herinrichten komt 

een diversiteit aan thema’s om de hoek kijken, die elk op hun eigen wijze bijdragen aan 

een robuuste en veilige wijk. 

 

Het visiedocument “Langeland” is vastgesteld. Daarover hebben wij u door middel van een 

publieksfolder geïnformeerd. Het hele document kunt u raadplegen via 

www.krimpenaandenijssel.nl 

Verder is –op basis van dit document- het eerste herstratings- en rioleringsplan voor 

Langeland voorbereid. Dit is momenteel in uitvoering. 

 

Nu zijn we zover dat wij u het riolerings- en herstratingsplan kunnen presenteren voor het 

deel van Langeland waar ú woont: fase 2.  

 

Klankbordgroep Langeland Next Generation 

Vanuit alle bewoners is de Klankbordgroep Langeland Next Generation actief. Alle leden 

van de groep zijn bewoners van het gebied. Met de Klankbordgroep hebben wij regelmatig 

overleg.  

Wij maken van de gelegenheid gebruik om de Klankbordgroep (nogmaals) bij u onder de 

aandacht te brengen. U kunt met vragen en opmerkingen natuurlijk direct bij ons terecht, 

maar vooral ook bij de leden van de Klankbordgroep. U kunt contact met hen opnemen via 

krimpenlangeland@gmail.com.  

Ook bevelen wij de website van de Klankbordgroep van harte bij u aan: 

www.krimpenlangeland.nl. 

 

Riolerings- en herstratingsplan Langeland fase 2 

Het ontwerp kunt u bekijken op onze website via 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/Langelandfase2. 

 

Inspraakprocedure 

Voor het plan wordt een inspraakprocedure gestart. U krijgt de gelegenheid om in te 

spreken tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 9 mei 2019 van 19.00 tot 21.00 

uur in kerkelijk centrum “De Wingerd”, Populierenlaan 90a. 

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. U kunt daar het ontwerpplan bekijken. 

Aan u de keus op welk tijdstip u komt. De verantwoordelijke wethouders, enkele bij het plan 
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betrokken medewerkers van de gemeente én leden van de Klankbordgroep Langeland 

Next Generation zijn bij deze bijeenkomst aanwezig.  

U kunt met hen over het plan van gedachten wisselen. Ook kunnen zij vragen 

beantwoorden en een toelichting geven op de inhoud van het plan.  

 

Het ontwerp ligt met ingang van 30 april tot en met 24 mei tijdens werkdagen tussen 08.30 

en 17.00 uur ter inzage in het raadhuis. Ook kunt u het ontwerp inzien in de eco-unit die 

staat aan het eind van de parkeerplaats aan de Zonnebloem; nabij de Wegwijzer. De eco-

unit is geopend op donderdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Dan houdt de opzichter die 

namens de gemeente de werkzaamheden in Langeland begeleidt daar spreekuur. Zijn 

naam is de heer André Augustijn en hij is telefonisch bereikbaar via 0637-355129. Komt 

het tijdstip van 11.00 tot 12.00 uur op donderdag u niet uit, dan kunt u hem bellen om een 

afspraak op een ander moment te maken.  

Tijdens de bovengenoemde periode kunt u bij de gemeente een reactie indienen. Dit kan 

tijdens de inloopbijeenkomst, of schriftelijk aan het college van burgemeester en 

wethouders, of per email naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl. 

 

Uw reactie en aanwezigheid is belangrijk 

Het is belangrijk dat u uw stem laat horen! Graag vernemen wij uw mening over het 

ontwerp via één van de bovengenoemde mogelijkheden.  

Voor de inrichting van het speelplaatsje aan de Waterkers zal te zijner tijd nog een aparte 

inspraakbijeenkomst worden gehouden. Hiervoor zult u dan een schriftelijke uitnodiging 

ontvangen.  

 

Hoogachtend,  

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. drs. A.E. Bosker 

directeur Ruimte 

 

 

 

 

 


