
REACTIEFORMULIEREN WIJKEVENT OUD-KRIMPEN WATERPROOF, 27 JUNI 2018 

 ADRES VRAGEN/OPMERKINGEN DEELGEBIED 

1 Weteringsingel  Wegontsluiting R’damseweg handhaven; 
Parkeerverbod bij Droomvlucht; 
Waarom hoge lichtmasten Weteringsingel?; 
Parkeerprobleem bij school Weteringsingel; 
Verzoek aanwijzen hondenlosloopgebied 

3 

2 Kon. Julianastr. Snelheidsremmende voorzieningen in Kon. Julianastr.; 30 km-zone, drempels 1 

3 Kortlandstr.  Aandacht voor zwaar verkeer Kortland- en Dwarsstraat; 
Bij regen (riool)water in kelder; 
Geen betegelde tuin 

2 

4 Kortlandstr.  Vindt bestaande bloembakken niet passend bij stijl jaren 30; 
Vrachtverkeer verbieden; 
Parkeren aan 1 zijde of stoepranden verwijderen en parkeren op stoep; 
Graag nostalgische verlichting (zwart); 
Klinkers ipv betonnen stenen 

2 

5 Kortlandstr.  Éénrichtingverkeer handhaven 2 

6 Kortlandstr.  Wil graag deelnemen aan Klankbordgroep 2 

7 Kortlandstr.  Graag nostalgische ov 2 

8 Steenbakkersstr.  Graag nostalgische ov 3 

9 Steenbakkersstr.  Graag nostalgische ov 3 

10 Molenvlietsingel  Parkeren op trottoir verbieden; 
Parkeerstrook doortrekken t.o. nr. 14; 
Graag nostalgische ov 

2 

11 Molenvlietsingel  Graag nostalgische ov 2 

12 Molenvlietsingel  Liever geen parkeerplaatsen in de straat;  
Klinkers ipv betonnen stenen; 
Graag nostalgische ov 

2 

13 Molenvlietsingel  (1 formulier met Veenema, Molenvlietsingel 22) 2 

14 Weth. Brouwerstr.  Compliment voor informatievoorziening; 
Benieuwd naar plannen gedeelte straat thv nrs. 1-14; 
Hoofdriool loopt via particulier eigendom (tuin en schuur) 

2 

15 Weth. Brouwerstr.  Is zich bewust van probleem: ophogen niet mogelijk vanwege lage ligging van niet 
onderheide woning; 
Ervaart reeds wateroverlast; 
Dit gedeelte van straat verschillende keren opengebroken door nutsbedrijven. Nu 
rommelig. Bij herstraten graag gebruik maken van oude waalklinkers; 
Graag nostalgische ov 

2 

16 Weth. Brouwerstr.  Pleit voor behoud van zo veel mogelijk groen; 
Te rooien bomen vervangen door nieuwe exemplaren; 

2 



Hulp aan bewoners (veel alleenstaanden en 1oudergezinnen) bij ophogen 
herstraten? 
Stimuleer inrichting tuin met groen; 
Mist vertegenwoordigers QuaWonen 

17 Weth. Brouwerstr.  Compliment voor event en kijkt uit naar bijeenkomst waarop ontwerp wordt 
gepresenteerd 

2 

18 Weth. Brouwerstr.  Parkeerplaatsen anders indelen of parkeervakken doortrekken; 
Graag snelheidsremmende maatregelen; 
Pleit voor behoud bomen 

2 

19 Weth. Brouwerstr.  Onderwerp: Noorderstraat/weth. Brouwerstraat: 
Pleit voor handhaven én beter verzorgen bomen; 
Niet ophogen maar drainage aanbrengen; 
Snelheidsremmende maatregelen: 30 km maar géén drempels; 
Verbod voor vrachtverkeer; 
Waterafvoer via middenberm; 
Riolering iom bewoners afstemmen; 
Duidelijke planning met bewoners delen 

2 

20 Weth. Brouwerstr. Vindt actie Steenbreek (“steen eruit, plantje erin”) principieel oneerlijk. Want 
besteed jaarlijks veel geld aan tuinonderhoud, heeft (daardoor?) nooit 
wateroverlast en daar nog nooit iets voor gekregen.  

2 

21 Kleine Vlietstr. Graag éénrichtingverkeer (alleen inrijden vanaf Noorderstraat); 
Graag nostalgische ov; 
Compliment voor event; 
Bomen op trottoirs handhaven, trottoir handhaven in huidige breedte; 
Mooie klinkers handhaven 

2 

22 Kleine Vlietstr. Graag nostalgische ov 2 

23 Kleine Vlietstr.  Graag nostalgische ov; 
Graag éénrichtingverkeer (alleen inrijden vanaf Noorderstraat) 

2 

24 Boezemstr.  Overlast van bomen (vuil). Daardoor ook parkeertekort omdat men niet onder 
bomen wil parkeren 

2 

25 Boezemstr.  Is vóór halfverharding in parkeervakken (maar wél bezorgd voor goed onderhoud 
daarvan); 
Graag éénrichtingverkeer in Weth. Brouwer-, IJssel-, Boezemstraat, Kleine 
Vlietstraat en Molenvlietsingel 

2 

26 IJsselstraat  Graag nostalgische ov 2 

27 Rotterdamseweg  Graag nostalgische ov; 
Graag éénrichtingverkeer op beide gedeelten R’damseweg tussen Noorderstraat 
en IJsseldijk; 
Bomen handhaven; 
Kleine beplanting vervangen door borders met mooi, hoog groen; 
Hangjongeren onder brug weren; 
Daar parkeerplaatsen én speelgelegenheid kleine kinderen aanleggen; 
Actief optreden tegen overlast poepende honden 

2 



28 Rotterdamseweg  Nu al overlast van zwaar verkeer i Noorderstraat en R’damseweg. Dus géén 
drempels aanleggen; 
Graag nostalgische ov 

2 

29 Rotterdamseweg  Bij fietstunnel wordt te hard gereden; 
Parkeerprobleem in bocht bij Sierra Nova; 
Overlast van zwaar verkeer 

4 

30 Rotterdamseweg  Graag nostalgische ov; 
Graag R’damseweg aan zijde Crimpenhof verkeersluw maken (want nu sluiproute 
voor verkeer, incl. zwaar verkeer waarvan overlast); 
Bomen handhaven; 
Blauwe zone Crimpenhof afschaffen (want daardoor in wijk parkeeroverlast door 
personeel winkels, Rabo, gemeente); 
Graag klinkers ipv betonnen stenen 

1 

31 IJsseldijk  In afrit Weth. Brouwerstraat naar IJsseldijk bevindt zich een afvoerput die niet 
voldoende wordt onderhouden; 
Riool in wandelpad Weth. Brouwerstraat wordt onvoldoende onderhouden; 
Graag voorstel waar parkeerplaatsen met halfverharding zullen komen; 
Bereikbaarheid hulpdiensten is een probleem als gevolg van parkeerproblematiek. 

2 

32 IJsseldijk Bij hevige regenval wateroverlast in achterste deel woning; 
In die situatie loopt riool over. 

3 

33 Lekdijk  Neemt graag deel aan klankbordgroep 3 

34 Lekdijk  Mw. Neemt graag deel aan klankbordgroep wateroverlast; 
Graag nostalgische ov 

4 

35 Lekdijk  Groen tussen Oude Tiendweg en Industrieweg verkleinen tbv betere zichtbaarheid 
fietsers; 
Graag parkeren Lekdijk verbeteren; 
Riolering en kolken zijn verzakt; 
Graag parkeerplaatsen met halfverharding. 

4 

36 Oude Tiendweg  Graag op Industrieweg (tussen grote kruising en Lekdijk) 30 km/h ivm overlast 
trillingen; 
Graag nieuw asfalt want huidige noodlaag veroorzaakt geluidsoverlast; 
Overlast hondenpoep op gras tegenover Oude Tiendweg 1/3. Meer gras inzaaien, 
of anders bloemen planten en handhaven op hondenpoep 

4 

37 Tuinstraat  Huidige lichtmasten wijken af van overige masten Tuinstraat. Graag cf de andere 
masten 

3 

38 Tuinstraat  Bij hevige regen wateroverlast in garage/kelder. Komt via stoep van dijk af; 
rioolputje onder aan stoep kan hoeveelheid water dan niet aan;  
Graag grote boom op hoek Tuinstraat/Noorderstraat vervangen door kleiner 
exemplaar (te groot; overlast van wortels) 

3 

39 Tuinstraat  Wil graag deelnemen aan klankbordgroep wateroverlast; 
“rol” aan eind tuin spoelt weg door regenval. Toegezegd is dat bij herstratingsplan 
in 2018 zal worden overworgen om een waterkering te maken (om wegspoelen 
zand onder trottoir te voorkomen). Nu wordt pas in 2021 herstraat dus graag op 

3 



korte termijn ter plaatse kijken of een oplossing kan worden geboden. 

40 Tuinstraat  Overlast zwaar verkeer Tuinstraatstoep (trillingen) 3 

41 Tuinstraat  Graag bestrating vervangen door gras 4 

42 Tuinstraat  Noorderstraat is te smal voor fietsers; 
Oversteek Lekdijk/Stormpolder v.v. via Parallelweg is gevaarlijk; 
Tuinstraat: géén drempels, maar wel woonerf 

4 

43 Tuinstraat  Huis staat in risicogebied qua wateroverlast. Wil graag betrokken zijn bij 
ontwikkelingen (klankbord!). Maar wil ook meepraten over groen, parkeren, 
verkeer/veiligheid, spelen in de wijk 

4 

44 Tuinstraat  Groenonderhoud laat (de laatste tijd) te wensen over; 
Graag haaksparkeervakken thv woning (méér vakken) 

4 

45 Tuinstraat  Benieuwd naar vervolg; nu nog wat vaag 4 

46 Tuinstraat  Géén parkeerplaatsen tpv woningen Tuinstraat 92 t/m 98 (want nu groen; neemt 
veel water op); 
Zegt nms bewoner Tuinstraat 98 (dhr. Van vliet) te spreken: wil parkietenkooi uit 
speeltuin graag voor zijn woning (en zal dan ook verzorgen) 

4 

47 Tuinstraat  Nu al wateroverlast: bij hevige regen in douche, keuken, voor- en achtertuin 4 

48 Tuinstraat  Wil deelnemen aan klankbordgroep; 
Graag bloembak bij voordeur handhaven; 
Graag rekening houden met inritvergunning; 
Over eigendom loopt 1 gezamenlijke huisaansluiting (nrs.106, 108 en 110). Wie 
gaat nieuwe aansluiting betalen? 

4 

49 Tuinstraat  Graag parkeerverbod bij doorsteek Oude Tiendweg op Industrieweg; 
Verkeerslichten voor fietsers van Oude Tiendweg naar DCV v.v. staan te kort op 
groen 

4 

50 Waalstraat  Interessant en hoopt dat het goed uitpakt 4 

51 Waalstraat  Graag meer mogelijkheden voor natuurlijk spelen bv op groenstrook aan de dijk 4 

52 Waalstraat  Ophogen zorgt voor méér wateroverlast. Suggestie: “opvangbunkers” plaatsen of 
water wegpompen uit riool 

4 

53 Waalstraat  Vindt een persoonlijke aanpak beter. Beter had geweest om eerst met bewoners 
te praten die al overlast ondervinden ipv bijeenkomst voor alle bewoners. 
(klankbordgroep?). Suggesties: 30% geen verharding, schoonhouden putten en 
kolken, groene platte daken. Eerdere verbeteringen van riolering in Krimpen, 
Ouderkerk en Capelle hebben juist voor grotere wateroverlast gezorgd 

4 

54 Burgerdijkstraat  Ervaart overlast van luizen. Daarom grote bomen vervangen door kleinere 
exemplaren; 
 

4 

55 Burgerdijkstraat  Ervaart overlast van luizen in bomen; 
Overlast van te hard rijdende scooters. 

4 

56 Rotterdamseweg  Complimenten voor het event. 
Graag een nieuwsbrief om de bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte te 
houden. 

2 



Suggestie: wateropvangplaatsen in middenberm Noorderstraat, onder de 
Algerabrug, onder parkeerplaats bij busstation 

57  Worden brandgangen met afwatering en afrasteringen meegenomen bij plannen?  
“hulp/meedenken over afwatering/riolering aanleggen”(dus: meedenken via 
klankbordgroep? Of juist advies nódig?); 
Graag een stevig groen hek dat niet opgengeknipt kan worden; 
Vanwege overlast wortelvorming in achterpad hoge bomen uit speeltuin 
verwijderen 

2 

58 Oosterstraat  Suggestie: ondergrondse waterberging bij speel- en parkeerterreinen en 
toepassen grind ipv klinkers; 
Regentonnen aan te schaffen door gemeente en tegen inkooptarief verkopen aan 
bewoners (goedkoper). Bij ouderen eventueel (gratis) plaatsen.  

4 

59 Oosterstraat  Pleidooi voor natuurlijk spelen 4 

60 Oosterstraat  Aanleg parkeerplaatsen: alles aan 1 kant en om-en-om als snelheidsverlagende 
voorziening 

4 

61 Oosterstraat  Graag achterpadenverlichitng aanbrengen op pad langs gebouw (vanaf 
Blijdendijkstraat, langs Burgerdijkstraat) 

4 

62 Oosterstraat Boombakken zijn leeg en worden niet meer onderhouden. Wie gaat dit doen? 
Graag meer parkeerplaatsen 

4 

63 Oosterstraat  Graag stijl bestaande inrichting handhaven; 
Géén verhoogde parkeervakken want belemmert zicht bij uitrijden straat; 
Inrichting speelplaatsen graag in stijl van de omgeving 

4 

64 Noorderstraat  Suggestie: “gracht” tpv middenberm Noorderstraat. Zo mogelijk bestaande bomen 
handhaven c.q. verplaatsen. Anders nieuwe platanen terugplaatsen. Wil hier 
graag over discussieren (klankbordgroep?) 

3 

65 Noorderstraat  Snelheid 50km/h te hard; 
Overlast van vrachtverkeer; 
Graag nostalgisch ov; 
Schoolroute; 
Ervaart wateroverlast; 
Putten beter schoonmaken; 
Hoogteverschil Kortland-/Juliana-/Noorderstraat; 
Bomen behouden; 
Graag gezamenlijke afspraak met bewoners Noorderstraat (klankbordgroep?) 

3 

66 Noorderstraat  Al eerder in discussie met gemeente (Jan Kalkman): zou in 1988 polderpeil 
verhoogd hebben en dáárdoor wateroverlast; 
Suggestie: nieuw riool goed diep leggen; 
Goed wegpompen (persriool is verouderd); 
Geen vrachtverkeer meer door de straat (trillingen en schade); 
Snelheid verlagen (maar niét dvm drempels, maar wél: flitspaal) 

3 

67 Noorderstraat  Snelheid verlagen mhoo de veiligheid; 
Overlast vrachtverkeer (trillingen + te hoge snelheden) 

3 

68 Noorderstraat  Als waterpeil wordt verhoogd komt schuur (nog meer) onder water te staan; 3 



Bomen behouden (zuigen water op); 
Riool in brandgang niet te hoog ivm wateroverlast; 
Fietspad verbreden 

69 Noorderstraat  “sinds drempels tussen Noorderstraat en alle straten die daarop uitkomen is er 
meer wateroverlast in Noorderstraat”; 
Dus “drempels” verwijderen; 
Complimenten voor event 

3 

70 Noorderstraat  Bomen handhaven; 
Niet meer dan 10 cm ophogen; 
Water opvangpunt creëren; 
Ook riool in achterpaden opknappen; 
Graag nostalgische ov; 
Fietspad veiliger maken (vrijliggend) 

3 

71 Noorderstraat  Rijsnelheden van het vele (vracht)verkeer veroorzaakt gevaarlijke situaties én 
schade aan woningen 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


