
Denk mee over de 
toekomstige 
ontwikkeling van de 
IJsseldijkIJ

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het ontwerp van de ontwikkelvisie 
IJsseldijk en omgeving vastgesteld. In de 
ontwikkelvisie staat een toekomstbeeld en 
ontwikkelrichting van de verschillende binnen- 
en buitendijkse gebieden langs de IJsseldijk. In 
het gebied waar de ontwikkelvisie op van toe-
passing is, liggen de (nieuwbouw)projecten Van 
Duijvendijk en Kerkdreef waar de gemeente de 
eigenaar/initiatiefnemer is. De gemeente is niet 
de enige eigenaar en partij die ideeën inbrengt 
voor de ontwikkeling van het gebied. Om de ver-
schillende toekomstige ideeën die er zijn voor 
het gebied in een verband te kunnen beoordel-
en, heeft de gemeente een ontwikkelvisie voor 
dit (historisch belangrijke) gebied gemaakt. 

Graag horen wij wat u van de ontwikkelvisie vindt. Omdat 
het een bijzondere tijd is waarbij het moeilijk is om elkaar 
fysiek te ontmoeten, organiseren wij een online inloop-
avond. Ook denken we aan inwoners die zich niet prettig 
voelen bij de digitale manier van inspreken.

U kunt uw inzichten delen via deze folder, een digitale 
folder en tijdens een online inloopavond
Uw inzichten als omwonende of als u op een andere 
manier belangen heeft, zijn waardevol voor de toekom-
stige ontwikkeling van het gebied. De inzichten kunnen we 
meenemen in de uitwerking van de definitieve ontwikkel-
visie. Reageren kan op drie manieren:
• door het invullen en terugsturen van deze folder;
• door het invullen van de digitale folder op  

www.krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisieijsseldijk;
• door deel te nemen aan een online inloopavond.

U kunt reageren op de ontwikkelvisie via de achterkant 
van deze folder
Op de achterkant van deze folder staat de ontwerp ontwik-
kelvisie. Zo krijgt u inzicht in het idee voor de ontwikkeling 
van het gebied. Aan de hand van een aantal vragen heeft 
u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij de 
ontwikkelvisie. In de bijgevoegde antwoordenvelop kunt u 
het ingevulde formulier tot 31 januari 2021 terugsturen.

U kunt op 2 februari 2021 deelnemen aan een online 
inloopavond
Op 2 februari 2021 start om 19.30 uur een presentatie van 

de ontwikkelvisie IJsseldijk via het beeldscherm van uw 
computer of tablet. Specifiek komen de onderwerpen 
inrichting openbare ruimte, verkeer/ontsluiting en groen 
en water aan bod. Om 19.50 uur is het mogelijk om vragen 
te stellen via de chatfunctie. We proberen zoveel mogelijk 
vragen in de bijeenkomst te beantwoorden. De vragen 
beantwoorden we ook in het verslag. Het verslag public-
eren wij in maart op www.krimpenaandenijssel.nl/ 
ontwikkelvisieijsseldijk. Om 20.20 uur krijgt u een intro-
ductie op het online reactieformulier (Maptionairre). In 
het online reactieformulier kunt u uw individuele reactie 
kenbaar maken. De vragen komen overeen met dit 
papieren formulier.

Zo meldt u zich aan voor de online inloopavond
• U stuurt uiterlijk vrijdag 22 januari 2021 een  

e-mailadres ontwikkelvisie@akroconsult.nl. 
• Vervolgens krijgt u uiterlijk 29 januari een link  

toegestuurd waarmee u kunt deelnemen aan de 
inloopavond.

Bekijk eerst online de ontwikkelvisie voordat u reageert
Voordat u een reactie geeft op de ontwikkel-
visie, bekijk de visie op www.krimpenaanden 
ijssel.nl/ontwikkelvisieijsseldijk. Door het 
scannen van de QR-code komt u op deze 
webpagina terecht.

Terugkoppeling inloopbijeenkomst en reacties op de 
folder
Na de inloopbijeenkomst hebben we tijd nodig om alle 
reacties te verwerken. Ook nemen we gelijk de papieren 
reactieformulieren mee in deze uitwerking. 
We verwachten u eind maart een samenvatting van alle 
reacties toe te sturen. Ook hoort u dan wat we doen met 
uw suggesties. We geven in het document aan hoe en of 
we deze suggesties kunnen verwerken bij de verdere 
uitwerking van het plan voor de ontwikkelvisie van de  
IJsseldijk.

Neem voor vragen contact op met Akro Consult
De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt voor de 
ontwikkelvisie IJsseldijk samen met het bureau Akro 
Consult. Heeft u vragen over dit project? Neem dan 
contact op met Akro Consult via het e-mailadres 
ontwikkelvisie@akroconsult.nl.  



Wat kan beter aan de ontwikkelvisie? Teken hier 
een sterretje bij. Leg hieronder uit waarom?

Wat vindt u goed aan de ontwikkelvisie? Teken 
hier een hartje bij. Leg hieronder uit waarom?

Zijn er aandachtspunten of wensen voor de 
verkeersstromen? 

Wat is uw adres?

Wilt u op de hoogte blijven? 
Vul dan uw e-mailadres in.

Welke voorzieningen wenst u in het openbaar 
gebied en waarom? Denk aan speelgelegenhe-
den, bankjes, groen en water.



Inrichting openbaar gebied en beleving van het water
De gemeente heeft de wens het openbaar gebied ter 
hoogte van de scheepswerf een publiekstoegankelijk 
karakter te geven met een knipoog naar de historie van de 

werf. Hieronder ziet u 4 sfeerimpressies van een mogelijke 
invulling die passen bij het publiektoegankelijke karakter. 
Kunt u de impressies nummeren van 1 tot en met 4? Hier-
bij is nummer 1 de impressie die u het meeste aanspreekt. 

Inrichting openbaar gebied binnendijks
Hieronder ziet u 4 sfeerimpressies van een mogelijke 
invulling van het binnendijkse gebied. Kunt u de 
impressies nummeren van 1 tot en met 4? Hierbij is 
nummer 1 de impressie die u het meest aanspreekt. 



Inrichting openbaar gebied tussen de woningen
Het openbaar gebied tussen de woningen krijgt een 
groen karakter. Hieronder ziet u 4 sfeerimpressies van een 
mogelijke invulling. Kunt u de impressies nummeren van 
1 tot en met 4? Hierbij is nummer 1 de impressie die u het 
meeste aanspreekt.  

Disclaimer 
De ontwikkelvisie IJsselijk betreft geen plan maar een visie. 
Het college ziet graag dat het gebied zich de komende 
jaren volgens de ontwikkelvisie gaat ontwikkelen. 
De ontwikkelvisie is opgesteld om eigenaren en initiatief-
nemers uit te nodigen om met plannen te komen die in de 
ontwikkelvisie passen.
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