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herstratings- en
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Geachte heer, mevrouw,
In de achterliggende maanden 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.
Op dit moment is de procedure met betrekking tot dit project zover dat wij het visiedocument
“Langeland” hebben vastgesteld én –op basis van dit document- het eerste herstratings- en
rioleringsplan voor Langeland hebben voorbereid. Volgens de huidige planning start de
uitvoering van dit plan in het derde kwartaal van 2018.
Visiedocument “Langeland”
Bijgevoegd ontvangt u –evenals alle andere bewoners van de wijk- een publieksfolder over
“Langeland, the next generation”. Deze folder is gebaseerd op het vastgestelde
visiedocument. Het gehele document kunt u raadplegen via
www.krimpenaandenijssel.nl/visiedocument-langeland
1e herstratings- en rioleringsplan
Van 19 maart tot en met 30 maart 2018 krijgt u ook de gelegenheid om uw mening over het
ontwerp-herstratings- en rioleringsplan kenbaar te maken tijdens de inspraakprocedure voor
dit plan. Op 20 maart 2018 wordt hierover ook een openbare bekendmaking gepubliceerd op
de gemeentelijke pagina van Krimpen aan den IJssel in Het Kontakt.
Inloopbijeenkomst
U krijgt de gelegenheid om uw reactie te geven tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag
22 maart 2018 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 hier het ontwerpplan bekijken. Aan
u de keus op welk tijdstip u komt. De verantwoordelijke wethouder en enkele bij het plan
betrokken medewerkers van de gemeente 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.
Uw reactie en aanwezigheid is belangrijk
Het is belangrijk dat u uw stem laat horen! Zeker nu u als bewoners, naast de gebruikelijke
inspraak op een ontwerp-plan, kunt meedenken en meebeslissen over de inrichting van de
hofjes in uw deel van Langeland.

In opdracht van de gemeente worden deze hofjes in de nieuwe situatie ingericht als
grasveld, echter: heeft u als bewoners daarover een heel andere gedachte en ziet u
bijvoorbeeld meer in een inrichting met speeltoestellen voor kinderen van 0-5 jaar of
buurtmoestuin én bent u bereid het onderhoud en beheer ervan te verzorgen, dan kunt u
daarover met de gemeente in gesprek. Gezamenlijk kunnen we dan tot een mooi plan
komen, dat gedragen wordt door alle belanghebbenden.
Periode van ter inzage ligging
Het ontwerp riolerings- en asfalteringsplan ligt met ingang van 19 maart tot en met 30 maart
2018 tijdens werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur ter inzage in het raadhuis.
Ook is het plan gedurende deze periode te raadplegen op
www.krimpenaandenijssel.nl/Fase1-Langeland
Inspraakreactie indienen
Met ingang van 19 maart tot en met 30 maart 2018 kunt u bij de gemeente een reactie
indienen. Dit kan schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders of per e-mail
naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

mr. drs. A.E. Bosker
directeur Ruimte

