Aan de bewoners van:
Koekoekstraat 1 t/m 14 (doorlopend),
Buys Ballotsingel 20 + 22
Krimpen aan den IJssel.

Beste mevrouw, mijnheer,
Koekoekstraat: toch een nieuw riool én ophogen
Op dit moment vinden in en rond het centrumgebied in onze gemeente veel
werkzaamheden plaats.
Wellicht heeft u al een keer kennis genomen van het plan tot definitieve inrichting van de
Boerhaavelaan. Tot nu toe hebben wij u daar niet persoonlijk over geïnformeerd, omdat de
Koekoekstraat buiten de plangrenzen viel. Dat is echter veranderd: het gedeelte van de
Koekoekstraat tussen de Boerhaavelaan en huisnummer 10 wordt bij het plan betrokken.
Dit hebben wij bij nader inzien besloten vanwege de huidige, matige staat van het
hoofdriool én vanwege de aanzienlijke verzakkingen die zijn opgetreden.
Het rioleringsplan
Het hoofdriool wordt vernieuwd en naar het midden van de rijbaan gelegd.
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.
Het herstratingsplan
Zoals gezegd is sprake van een ophoging van ca. 30 cm.
De inrichting van de straat wijzigt niet.
Een tekening van het riolerings- en herstratingsplan kunt u vinden via de volgende link:
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Boerhaavelaan
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Bouwkundige vooropnames
Wij gaan de bestaande bouwkundige staat van de woningen (Koekoekstraat 1 t/m 14)
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
Het werk aan de Boerhaavelaan en Koekoekstraat zal worden uitgevoerd van maart tot en
met juni volgend jaar. 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.
Met vriendelijke groet,
namens,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Ing. J.A. Soede,
Procesmanager Openbare Ruimte.
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