
 

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

Voor de Gouden Regen e.o. hebben wij een riolerings- en herstratingsplan ontworpen. U 

bent bewoner of direct omwonende van dit gebied. Wij informeren u daarom graag over de 

geplande werkzaamheden. Ook zijn wij benieuwd naar uw reacties en ideeën. Daarom 

nodigen wij u uit voor een participatiebijeenkomst voor dit plan.  

 

Inloopbijeenkomst op dinsdag 31 augustus 

Voor het plan starten we een participatieprocedure. U kunt daaraan meedoen tijdens een 

inloopbijeenkomst. 

Wij hopen dat wij die inloopbijeenkomst kunnen houden in de buurtkamer in de Gouden-

Regenflat (van 19.00 tot 20.30 uur).  

Maar op dit moment is niet duidelijk of er, en zo ja welke coronamaatregelen op dat 

moment gelden. Daarom vragen wij u om u voor de bijeenkomst aan te melden door 

middel van een mailbericht aan marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl. Dat kan tot 

uiterlijk 24 augustus.  

Kort vóór 31 augustus beslissen wij of de bijeenkomst in de GoudenRegen-flat zal 

plaatsvinden óf dat we toch moeten kiezen voor een digitale bijeenkomst. Wij laten u dat 

dan via een mailbericht weten.  

 

Ontwerp staat op de website 

Het ontwerp riolerings- en herstratingsplan kunt u bekijken op onze website via 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/GoudenRegen. 

 

Speellocatie tussen Gaspeldoorn 11 en Duindoorn 19 t/m 35 

Wij willen tijdens de inloopbijeenkomst ook graag de nieuwe inrichting van de speellocatie 

tussen Gaspeldoorn 11 en Duindoorn 19 t/m 35 met u bespreken. Wij horen graag uw 

ideeën. Daarna zal hiervoor een inrichtingsontwerp worden gemaakt.  

 

U kunt een reactie geven 

U kunt bij de gemeente een reactie inleveren. Dit kan op een aantal manieren:  

• tijdens de inloopbijeenkomst;  

• schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders; 

• per email naar marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl. 
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Uw reactie is belangrijk 

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

inloopbijeenkomst. En ook horen wij graag uw mening over het ontwerp via één van de 

hiervoor genoemde mogelijkheden.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

  
Dhr. Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte. 

  
 


