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Geachte mevrouw, heer,  
 
Enige weken geleden bent u geïnformeerd over de inspraakprocedure voor het  riolerings- 
en herstratingsplan voor Langeland, 1e fase. Met deze brief informeren wij u over de 
afronding van deze procedure.  
 
Inspraakprocedure 
De inspraakprocedure is afgerond. Dit betekent dat het inspraakrapport door het college 
van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het riolerings- en herstratingsplan voor de 
1e fase van Langeland is hiermee definitief.  
 
De afgelopen periode is met de klankbordgroep “Langeland” gesproken over de aspecten 
groen, parkeren en energietransitie. De uitgangspunten van het visiedocument “Langeland” 
worden door deze groep gedeeld, evenals de manier waarop deze aspecten in dit 
riolerings- en herstratingsplan voor de 1e fase zijn uitgewerkt. Het aspect energietransitie 
krijgt de komende periode nog een vervolg, mede in samenspraak met de genoemde 
klankbordgroep.    
 
Inspraakrapport  
Tijdens de genoemde inspraakperiode zijn meerdere reacties op het plan ontvangen.  
 
Alle reacties zijn besproken en zorgvuldig afgewogen. De kaders die zijn vastgelegd in het 
visiedocument “Langeland” zijn hierbij leidend geweest.  
  
Er is een inspraakrapport gemaakt. Graag verwijzen wij u naar dit rapport.  
 
U kunt het, met de daarbij horende tekeningen, inzien via de website van de gemeente 
www.krimpenaandenijssel.nl/Inspraakprocedure-fase-1-Langeland.  
 
Hierbij attenderen wij u in het bijzonder op paragraaf 5.3 van het rapport over de openbare 
verlichting, de daarvoor gemaakte proefopstelling in de wijk en de enquête daarover.  
Het enquêteformulier is bij deze brief gevoegd.  
 
Folder “Nieuwe riolering in uw straat” 
Voor meer informatie over de (verdeling van) rechten en plichten bij 
rioleringswerkzaamheden verwijzen wij u naar de folder die te raadplegen is op eerder 
genoemde gemeentelijke website. 
 
Meer informatie over de uitvoering  
De exacte planning van de riolerings- en herstratingswerkzaamheden staat nog niet vast; 
vooralsnog wordt uitgegaan van start in oktober 2018.  
Ook is nu nog niet bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren en wie 
namens de gemeente de opzichtersfunctie vervult. 
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Zodra mogelijk zal van de definitieve gegevens melding worden gemaakt op de 
gemeentelijke website. Ook ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.  
 
Hoogachtend,  
namens burgemeester en wethouders, 

 
mr. drs. A.E. Bosker 
directeur Ruimte 
 
 


