
 

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Wij hebben al verschillende keren met u contact gehad over de definitieve inrichting van de 

Boerhaavelaan. Onze laatste brief dateert van afgelopen juni. Toen hebben wij u 

geïnformeerd over de vaststelling van het participatierapport. En tevens hebben wij u toen 

meegedeeld dat u nog informatie over de start van het werk van ons zou krijgen.  

De informatie hebben wij nu voor u! Maar ook informeren wij u over een wijziging in de 

planning van de totale werkzaamheden.  

 

Wijziging in de planning 

Tijdens de participatieprocedure hebben wij u verteld, dat de werkzaamheden aan de 

hoofdrijbaan van de Boerhaavelaan in 2022 en die aan de ventweg in 2023 zouden worden 

uitgevoerd.  

Dit is gewijzigd: onze aannemer start in maart volgende jaar met de werkzaamheden en 

dan zullen zowel de hoofdrijbaan als de ventweg worden opgehoogd en definitief worden 

ingericht. En ook wordt het hoofdriool dan vernieuwd.  

Overigens zullen ook de nutsbedrijven werkzaamheden gaan verrichten. Zij werken vóór 

onze aannemer uit. 

Onze aannemer is intussen bekend: A. Molenaar Civiel B.V. uit Bergambacht. 

 

Het rioleringsplan 

Het hoofdriool wordt vernieuwd.  

Het vervangen van het hoofdriool heeft gevolgen voor de eigenaren van woningen: 

• woningeigenaren zijn verantwoordelijkheid voor huisaansluitingen (van gevel tot op 

het hoofdriool);    

• bij het vernieuwen van het hoofdriool vervangen wij als gebaar naar de 

woningeigenaren het gedeelte van de huisaansluitingen tussen het openbaar hoofdriool en 

de eigendomsgrens;    

• de woningeigenaren kunnen op deze nieuwe uitleggers dan bij de eigendomsgrens 

de huisaansluiting aansluiten;    

• de woningeigenaren moeten zelf de riolering in de tuin vervangen.  

 

Op onze de website (www.krimpenaandenijssel.nl) kunt u ook nog de folder riolering 

(nieuwe riolering in uw straat) lezen. In die folder staat uitgebreide informatie over (de 

gevolgen) van rioolwerkzaamheden. 
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Bouwkundige vooropnames 

Wij gaan de bestaande bouwkundige staat van de woningen vastleggen. Door het werk 

kunnen namelijk wijzigingen optreden. Die kunnen we dan goed beoordelen. Een 

expertisebureau (Lengkeek) neemt hierover contact met de woningeigenaren op. 

 

Tijdstip van uitvoering 

Met de werkzaamheden wordt in maart 2022 gestart. Eerst vinden de 

rioleringswerkzaamheden én het verleggen van hoofdrijbaan van de Boerhaavelaan plaats. 

De ventweg wordt tussen juli en september 2022 opnieuw ingericht.   

Intussen is de aannemer al bekend: A. Molenaar Civiel B.V. uit Bergambacht.  

Overigens zullen ook de nutsbedrijven werkzaamheden gaan verrichten. Zij werken vóór 

onze aannemer uit.  

Zodra de exacte startdatum van het werk bekend is zullen wij u opnieuw informeren.  

 

Informatie op de website 

Een tekening van het riolerings- en herstratingsplan kunt u vinden via de volgende 

link: 

 
 

Met vriendelijke groet, 

namens, 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 

 

  
 

Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte.  
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