
 

 

 

 

Beste bewoner van de wijk Langeland, 
 
Is het prettig wonen in de wijk Langeland? De gemeente Krimpen aan den IJssel hoort graag 
waarover u tevreden bent of wat anders kan in de wijk. Wij nodigen u uit om mee te doen 
aan een belevingsonderzoek (enquête). Ook bent u van harte welkom op een 
wijkbijeenkomst. 
 
Denk mee over de toekomst van uw wijk  
De wijk Langeland is vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw gebouwd. De straten en pleintjes 
in de wijk zijn op veel plaatsen verzakt en ook het riool is aan vervanging toe. Daarom start 
de gemeente Krimpen aan den IJssel vanaf het derde kwartaal 2018 met het opnieuw 
inrichten van de openbare ruimte (straten, stoepen, groen, watergangen, et cetera). Daarbij 
spelen klimaatverandering en de overstap naar duurzame vormen van energie een belangrijk 
rol. Zo maken we Langeland klaar voor de toekomst. Via een online belevingsonderzoek 
horen we graag wat u belangrijk vindt. De resultaten geven ons inzicht in de beleving van de 
wijk en vormen de basis voor het toekomstbestendig maken van Langeland. 
 
Belevingsonderzoek 
Deel uw ervaring en mening via de online vragenlijst op http://langeland.burocite.nl. U kunt 
tot 8 oktober de vragenlijst invullen en dit duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers 
verloot de gemeente vijf regentonnen. Het opgevangen water in de regenton hoeft niet meer 
via het riool verwerkt te worden. Het water uit de regenton kunt u gebruiken om uw tuin mee 
te besproeien. Zo draagt u bij aan een beter milieu. 
 
Wijkbijeenkomst 

Op zaterdag 30 september tussen 11.00 en 13.00 uur gaat de gemeente graag met u in 
gesprek over wat u van de wijk vindt en welke mogelijkheden u ziet. Ook informeren we u 
over het project en krijgt u meer informatie over duurzame vormen van energie en hoe we 
met elkaar de gevolgen van klimaatverandering kunnen beperken. Ter inspiratie ontvangt 
bijgevoegd de StraaDkrant. Tijdens de bijeenkomst is het ook mogelijk om samen met 
medewerkers van de gemeente de enquête in te vullen. De locatie van de bijeenkomst is 
sporthal De Populier (Populierenlaan 1, 2925 CP Krimpen aan den IJssel). Wij hopen u 
zaterdag 30 september te ontmoeten. Meer informatie over het project vindt u op 
www.krimpenaandenijssel.nl/langeland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
C.A. Oosterwijk    A.J. de Leeuw 
Wethouder    Wijkwethouder 
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