
Denk mee over 
de locatie KOAG/ 
DriekampK

Aan de Driekamp in Krimpen aan den IJssel ligt de 
sportaccommodatie met de voormalige korfbalvelden van 
KOAG en de hockeyvereniging MHCK. De korfbalvelden 
liggen naast de woningen van de Groenplaats. Deze 
velden gaan we als woongebied ontwikkelen. De 
gemeente verkent hiervoor momenteel de mogelijkheden. 
U woont of werkt in de directe omgeving van dit gebied en 
daarom benaderen wij u.

Deel uw inzichten via deze flyer, via een digitaal re-
actieformulier en tijdens een online inloopavond
De plannen voor het gebied KOAG aan de Driekamp zijn 
nog in ontwikkeling. Er is een concept stedenbouwkundig 
kader opgesteld waarbinnen een marktpartij een woning-
bouwproject kan ontwikkelen. Juist op dit moment be-
trekken wij u graag om te inventariseren hoe u tegen de 
voorgenomen plannen aankijkt. Uw inzichten als direct 
omwonende of als u op een andere manier belangheb-
bende bent, kunnen waardevol zijn voor de ontwikkeling 
van het gebied. We staan nu aan de vooravond van het 
project. Uw inzichten betrekken we bij de uitwerking van 
het stedenbouwkundig kader.

U kunt op vier manieren reageren:
• door het invullen en terugsturen van deze folder;
• door deel te nemen aan een online inloopavond;
• door een digitaal reactieformulier in te vullen;
• door uw reactie mondeling te geven in een gesprek met
    de betrokken wethouder(s). Een afspraak kunt u maken         
    via collegesecretariaat, tel. 140180.

Tot 20 oktober kunt u reageren op de kaders voor de 
voormalige KOAG-locatie
Op de achterzijde van deze folder staan de kaders en 
mogelijke uitwerkingen. Zo krijgt u inzicht in het idee voor 
de ontwikkeling van het gebied. Aan de hand van een 
aantal vragen heeft u de kans om opmerkingen te plaat-
sen bij de kaart. Via de bijgevoegde antwoordenvelop 
kunt u het ingevulde formulier tot dinsdag 20 oktober 
terugsturen. Gebruik hiervoor de antwoordenvelop.

Op 13 oktober is er een online inloopavond
Op dinsdag 13 oktober start om 19.30 uur een presenta-
tie via het beeldscherm van uw computer of tablet. Om 
19.50 uur kunt u via de chatfunctie vragen stellen. Uw 
eerste reactie geeft u door in de chatfunctie. 

We proberen zo veel mogelijk vragen te beantwoorden in 
de bijeenkomst. De vragen beantwoorden we ook in het 
verslag. 

Zo meldt u zich aan voor de online inloopavond
• U stuurt uiterlijk 12 oktober een e-mail naar  

inloopavond@rho.nl.
• Vervolgens krijgt u op 13 oktober een link toege-

stuurd waarmee u deelneemt aan de inloopavond.
• Geef hier aan welke van de onderstaande thema’s u 

relevant vindt en in welke straat u woont of werkt.
• U heeft de keuze uit de thema’s: parkeren, wonen  en 

groen & water.

Tot 20 oktober kunt u het digitale reactieformulier 
invullen
Daarnaast geven wij u de gelegenheid om 
ook uw individuele mening duidelijk te maken 
via een digitaal formulier. De vragen komen 
overeen met dit papieren formulier. U kunt het reactiefor-
mulier downloaden via de website www.krimpenaanden-
ijssel.nl/koagdriekamp.

Bekijk voordat u reageert op het plan eerst de digitale 
presentatie over het plan
We hebben een digitale presentatie gemaakt om u een 
beeld te geven over het concept stedenbouwkundig 
kader. In deze presentatie leggen we het concept steden-
bouwkundig kader uit. U kunt de link naar de 
presentatie ook vinden via de website 
www.krimpenaandenijssel.nl/koagdriekamp.

In november ontvangt u van ons een verslag 
Na de inloopbijeenkomst hebben we wat tijd nodig om 
alle reacties te verwerken. We verwachten u in november 
te kunnen informeren. U krijgt dan een samenvatting van 
alle reacties van ons. Ook hoort u dan wat we doen met 
uw suggesties. Hoe en of we deze suggesties kunnen 
verwerken bij de verdere uitwerking van het concept ste-
denbouwkundig kader. De gemeenteraad stelt uiteindelijk 
het kader vast. 

Neem voor vragen contact op met de gemeente  
Heeft u vragen over dit project? Neem dan via het 
telefoonnummer 14 0180 contact op Henry Dijk van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. 
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Stedenbouwkundig kader 

Zijn er bij u zorgen over dit plan 
voor KOAG? Zo ja wat is die zorg?

Heeft u nog andere vragen? Vul 
deze dan hieronder in.

Heeft u mogelijk suggesties voor 
verbetering? Markeer dit met een 
rode stift op de kaart.

Wat zijn volgens u nog aandachts-
punten? Denk hierbij aan verkeer, 
parkeren, gebouwen, groen of 
water. 

Wat vindt u goed aan het plan?
Heeft een bepaalde proefverkave-
ling uw voorkeur?

Vermeld hier uw adres:

Wilt u op de hoogte blijven, ver-
meldt dan ook uw e-mailadres:

Proefverkaveling A

Proefverkaveling C

Proefverkaveling B

Mogelijke parkeeroplossing en ontsluiting MHCK


