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Beste bewoner van Oud-Krimpen,
In 2019 start de gemeente Krimpen aan den IJssel met werkzaamheden aan de riolering
en bestrating in Oud-Krimpen. Dit project geven we samen met u vorm. Hoe is het
woongenot in Oud-Krimpen? De gemeente hoort graag waarover u tevreden bent of wat er
juist anders kan. Ik nodig u daarom uit om mee te doen aan een belevingsonderzoek. Ook
bent u van harte welkom op het wijkevent Oud-Krimpen Waterproof op 27 juni.
Samen maken we Oud-Krimpen klaar voor de toekomst
Krimpen aan den IJssel is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw enorm gegroeid. U woont
in de wijk die vóór die tijd is ontstaan en daarom beter bekend is als Oud-Krimpen. Een
mooi, karakteristiek deel van onze gemeente, dat gekoesterd mag worden! Inmiddels is het
riool aan verbetering toe. Daarnaast hebben we nu en in de toekomst steeds vaker te
maken met extreme regenbuien. Om te zorgen dat u zo min mogelijk wateroverlast ervaart
door deze buien, is het noodzakelijk dat we de riolering én de openbare ruimte aanpakken.
Hiervoor is het project Oud-Krimpen Waterproof gestart, waarin we samen met u willen
komen tot een herontwerp van de openbare ruimte.
Veel woningen in Oud-Krimpen zijn niet onderheid en zijn daardoor –net als het openbare
gebied– naar een lager niveau gezakt dan dat zij in het verleden zijn aangelegd. Door de
verzakkingen van de woningen kunnen we het openbare gebied niet ophogen tot het
oorspronkelijke aanlegpeil. Dan komen de woningen veel lager te liggen dan de straat met
alle problemen (wateroverlast) voor de bewoners van dien. Uiteraard hebben we ideeën
over de maatregelen die wij kunnen treffen om het openbare gebied klimaat- en
toekomstbestendig te maken. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en ideeën, binnen de
kaders die worden gesteld.
Vul het belevingsonderzoek in en maak kans op een regenton
Deel uw mening over Oud-Krimpen via een online vragenlijst. Dit duurt ongeveer 20
minuten. U kunt tot 8 juli 2018 via www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpen de vragenlijst
invullen. Onder de deelnemers verloot de gemeente vijf regentonnen. Het opgevangen
water in een regenton hoeft niet meer via het riool verwerkt te worden. En u kunt het water
gebruiken voor uw (tuin)planten. Zo draagt u bij aan het milieu en klimaatbestendigheid.
Kom naar het wijkevent op 27 juni (zie flyer)
Op woensdag 27 juni kunt u tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen in de voormalige
muziekschool (Tuinstraat 43) voor informatie over het project Oud-Krimpen Waterproof.
Met vriendelijke groet,
Marco Oosterwijk
Wethouder Buitenruimte en wijkwethouder Oud-Krimpen

