
 

 

Geachte mevrouw, heer,   

 

In de achterliggende maanden bent u geïnformeerd over het riolerings- en herstratingsplan  

Langeland, 1e fase. 

 

U heeft een brief ontvangen over de definitieve vaststelling van het plan.  

Voor het inspraakrapport verwezen wij u naar de gemeentelijke website, 

www.krimpenaandenijssel.nl/Inspraakprocedure-fase-1-Langeland. 

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom het riolerings- en herstratingsplan. De 

informatie wordt regelmatig geactualiseerd.    

 

Start uitvoering en planning: 

Inmiddels is bekend dat aannemer A. Molenaar uit Bergambacht het werk gaat uitvoeren.   

 

De werkzaamheden starten op 12 november a.s. met het verwijderen van bomen en groen. 

Gelijktijdig zullen de Nutsbedrijven starten met hun werkzaamheden. 

 

Vanaf 7 januari 2019 start de aannemer A. Molenaar met het aanleggen van de riolering 

vanaf de Hyacint naar de Zonnebloem en Rozemarijn. Voor de precieze planning verwijzen 

wij u naar de tekening hieronder en op de genoemde website.  

 

Werkzaamheden langs uw erf: 

Voor sommige percelen geldt dat werkzaamheden in het openbaar gebied aansluitend aan 

de tuin plaatsvinden. Aan bewoners van deze woningen die hun tuinen willen ophogen het 

verzoek dit te doen vooruitlopend op de ophoging van de openbare ruimte. Daarmee wordt 

voorkomen dat het nieuw aangelegde gebied beschadigd wordt.  

Verder vragen wij aandacht voor het handhaven van de kadastrale grenzen. 

Erfafscheidingen dienen op de eigendomsgrens te worden (terug)geplaatst.  

Eventueel foutief geplaatste afscheidingen zullen bij de uitvoering van de werkzaamheden 

worden verwijderd.  

 

Bewoners van huurwoningen worden nader geïnformeerd door woningstichting QuaWonen. 

 

Wij vragen begrip voor het ongemak   

Werkzaamheden leiden vaak tot hinder, zo ook deze werkzaamheden in uw woonomgeving. 

Uiteraard streven wij ernaar om het ongemak voor u zoveel mogelijk te beperken, maar enig 

ongemak is onvermijdelijk. Wij vragen uw begrip voor de situatie.  

De bereikbaarheid voor hulpdiensten is te allen tijden tijdens de uitvoering gegarandeerd.  

 

 

 

  

Aan de bewoners van: Datum: 24 januari 2011 

  Zaaknummer: 110000025   

   



Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opzichter namens de gemeente. Dit is 

de heer André Augustijn van het Ingenieursbureau Krimpenerwaard, tijdens kantooruren 

beschikbaar op telefoonnummer 06 37355129.  

 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders, 

  
mr. drs. A.E. Bosker 

directeur Ruimte 

 

 

 


