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Participatietraject ontwikkelvisie
IJsseldijk
We bedanken alle inwoners die hebben meegedacht
over dit traject.
De cijfers:
• circa 80 bezoekers tijdens de online inloopavond
op 2 maart
• 26 ingevulde flyers
• 65 ingevulde online enquêtes
Top 5 voorzieningen die u graag terugziet in
het gebied
• Bankjes
• Horeca met terras aan de werf
• Groen (plantsoenen, bomen, parken)
• Speelmogelijkheden (bij de groenstroken tussen
de woningen)
• Wandelroutes

Aandachtspunten die u aangaf voor het verkeer
• Snelheidsverlagende maatregelen op de dijk
• Veilige parkeermogelijkheden
• Eenrichtingsverkeer op de dijk
• Geen zwaar verkeer in het gebied
• Ruimte voor wandelaars en fietsers
De onderstaande sfeerimpressie heeft uw voorkeur
voor de inrichting van het openbaar gebied en de
beleving van het water.

De onderstaande sfeerimpressie is het meest
genoemd als aansprekend sfeerbeeld. Dit gaat over
de wandelroutes in een groene omgeving met wilgen.

Veelgenoemde aandachtspunten
• Houd rekening met de hoogte van de bebouwing.
• Betrek de kanonnenloods bij de ontwikkelvisie.
• Zorg voor meer openbaar groen.
• Verkeersontwikkeling op en rond de IJsseldijk.

Punten die u goed vindt aan de ontwikkelvisie
• De verbetering van het uitzicht op de Hollandsche
IJssel vanaf de werflocatie en de IJsseldijk.
• De toevoeging van groen, parken, bomen en
wandelmogelijkheden.
Het is een goede locatie voor woningbouw passend
bij de karakteristiek van het gebied (maximaal 2-3
woonlagen) met ruimte voor groen.

Hoe nu verder?
Aan het begin van het tweede kwartaal van 2021
plaatsten wij de volgende documenten op de website:
• Antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens
en na de online inloopavond.
• Een document waarin per ingebrachte suggestie
en/of wens duidelijk is of de gemeente dit wel of
niet meeneemt in de ontwikkelvisie.
Wilt u meer weten over ontwikkelvisie of het verslag
over de inloopavond nalezen? Ga dan naar
www.krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisie.

