
 

 

 

 

Beste mevrouw, heer,  

Wij hebben u regelmatig geïnformeerd over de werkzaamheden aan én bij de 

Boerhaavelaan.  

In onze laatste brief kondigden wij al aan dat wij voor de definitieve inrichting van de 

Boerhaavelaan een aparte participatieprocedure gaan volgen.  

Dat moment is bijna aangebroken! 

 

Digitale inloopbijeenkomst op maandag 12 april 

Voor het plan starten we een participatieprocedure. U krijgt de gelegenheid om daaraan 

mee te doen tijdens een digitale bijeenkomst op maandag 12 april van 19.00 tot 20.00 uur.  

Wij zijn gewend om dit soort bijeenkomsten in een zaaltje in (de directe omgeving van) het 

herstratingsgebied te houden. Maar vanwege de corona-crisis kan dat nu niet. Omdat wij 

toch graag met u over het ontwerp van gedachten wisselen hebben wij een digitale 

bijeenkomst georganiseerd.  

Om de digitale bijeenkomst goed te laten verlopen, wordt deze verzorgd door Bureau 

Buhrs. U kunt zich per e-mail aanmelden voor de bijeenkomst. Dit kunt u doen door (vóór 6 

april) een bericht te sturen naar marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl.  

Aan de hand van uw aanmelding krijgt u dan van ons instructies voor deelname aan de 

bijeenkomst.  

 

U kunt dus op het ontwerp reageren. Dit kan op meerdere manieren:  

• tijdens de digitale inloopbijeenkomst;  

• schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders; 

• per email naar marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl. 

 

Het ontwerp kunt u vanaf 6 april op onze website bekijken 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de laatste tekeningen. Het ontwerp kunt u nu al 

bekijken op onze website via www.krimpenaandenijssel.nl/Boerhaavelaan. Vanaf 6 april 

voegen wij daar ook het ontwerp-verlichtingsplan én het ontwerp-beplantingsplan aan toe. 

Wij hebben daar vanaf die datum dan ook een 3-D-animatie van het ontwerp voor u gereed 

staan.  

En verder brengen wij u ook nogmaals de website voor het project Grote Kruising onder uw 

aandacht: www.degrotekruising.nl.  

 

Start werkzaamheden Buys Ballotsingel/Dr. Thijsselaan 

Wij maken gelijk van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de start van het werk 

“Riolerings- en herstratingsplan Buys Ballotsingel/Dr. Thijsselaan”.  

In de week van 8 maart starten de nutsbedrijven met hun werk in de Buys Ballotsingel, de 

Dr. Thijsselaan én de parallelrijbaan van de Boerhaavelaan.  

Daarna zal onze aannemer met de rioleringswerkzaamheden in de Buys Ballotsingel, de 

Dr. Thijsselaan beginnen. En op dié werkzaamheden volgt uiteindelijk het ophogen en 
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herstraten van dié straten. Wij streven er naar om dat werk aan het eind van dit jaar te 

voltooien. 

De rioleringswerkzaamheden en ophoog-/herstratingswerkzaamheden in de parallelrijbaan 

van de Boerhaavelaan worden betrokken bij de definitieve herinrichting van de 

Boerhaavelaan. 

 

Parkeervergunningen 

Zoals wij u eerder hebben verteld geldt straks op de parallelrijbaan van de Boerhaavelaan 

een parkeerverbod waarvan alleen u als bewoners gebruik mag maken.  

Per woning wordt één vergunning verstrekt. Wij hebben u gevraagd om uw 

kentekengegevens vóór 1 januari jl. aan ons door te geven.  

Op basis van de ontvangen gegevens zullen de parkeervergunningen vóór 1 april worden 

verstrekt.  

 

Uw reactie en/of aanwezigheid tijdens de bijeenkomst op 12 april zijn belangrijk 

Het is belangrijk dat u uw stem laat horen! Graag “ontmoeten” wij u tijdens de digitale 

inloopbijeenkomst op 12 april. En ook vernemen wij graag uw mening over het ontwerp via 

één van de bovengenoemde mogelijkheden. 

 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders, 

 
Dhr. Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte.  


