
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 

 

 

  

 

Aan de bewoner(s) van dit adres

  

   

 

 

 

Beste mevrouw, meneer, 

 

Over de nieuwe inrichting van de Noorderstraat hebben wij u verschillende brieven en 

uitnodigingen gestuurd: 

• Afgelopen januari ontving u een brief van ons. Daarin deelden wij u mee dat het 

verslag van de bewonersbijeenkomst van 13 december over de nieuwe inrichting 

van de Noorderstraat op de website te lezen is;  

• In maart nodigden wij u voor een bijeenkomst uit. Tijdens die bijeenkomst (op 29 

maart) hebben wij u verteld dat wij voor een inrichtingsvariant gekozen hebben. 

Hieronder vertellen wij u daar meer over.  

 

De gekozen inrichtingsvariant 

Wij hebben gekozen voor de variant waarbij:  

• We de riolering vervangen. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil. Doordat de 

riolering nu lek is, is de grondwaterstand ‘onnatuurlijk’ laag. 

• Door de stijging van de grondwaterstand is het helaas onmogelijk om de bomen 

in de middenberm van de Noorderstraat te handhaven.  

• Omdat er veel laaggelegen woningen aan de Noorderstraat staan hogen we de 

buitenruimte weinig op;  

• In de middenberm maken wij een “greppel” die bij hevige neerslag het teveel 

aan regenwater zoveel mogelijk kan opvangen. 

 

Helaas kunnen we geen platanen handhaven 

Het was al duidelijk dat door de rioolvervanging het grondwaterniveau zou verhogen naar 

het natuurlijk niveau. En ook dat het daardoor helaas niet mogelijk is op alle platanen te 

handhaven. Een extern bureau heeft dit onderzocht en is tot die conclusie gekomen.  

Wij hoopten nog dat het mogelijk zou zijn om dan tóch een enkele boom te handhaven. 

Daarom hebben wij opnieuw een onderzoek laten uitvoeren. Dit keer door een ander 

bureau. Ook dit bureau kwam met dezelfde conclusie: de platanen moeten we echt rooien.  

Niet alleen het herstel van de grondwaterstand maakt dat de bomen niet kunnen overleven. 

Ook raken door de aanleg van een nieuw riool én een nieuw wegprofiel de wortels 

beschadigd. De bomen worden dan onvoldoende stabiel en daardoor onhoudbaar.  

 

Informatie is in te zien op de website 

Op de website kunt u het verslag van de bewonersavond van 29 maart terugvinden. En 

ook kunt u daar de rapporten van de externe bureaus én alle andere informatie bekijken.  

De link is: https://www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpendeelgebied3. 

https://www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpendeelgebied3
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De door ons gekozen variant is nu het uitgangspunt voor het inrichtingsontwerp 

Wij gaan proberen om bij de nieuwe inrichting een paar nieuwe, al wat grotere bomen te 

planten. In het komende najaar volgt nog de gebruikelijke participatieprocedure voor het 

ontwerp. Alle bewoners nodigen wij dan schriftelijk voor een bijeenkomst uit. Dan 

presenteren wij het ontwerp en gaan wij hier verder over met elkaar in gesprek.  

 

Met vriendelijke groet, 
namens, 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
 

 
Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte. 


