
 

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 

  

 

  

   

 

 

 

Beste mevrouw/heer,   

 

Wij bereiden op dit moment een riolerings- en herstratingsplan voor, voor het gebied waar 

u woont. Graag informeren wij u daarover.  

 

Het plangebied 

Het gaat om de volgende straten:  

• Boveneindselaan met aansluitende hofjes, tussen de Sportsingel en de Vlietkade; 

• Steenplaats, Witte Brug, Tenge, Graskade, Steekmast, Fokkemast, Drijvermast, 

Jagermast, Zevenster, Onderzijde, Brede Akker, Beurs en Zaagmolen. 

 

We voeren het werk in 2 fases uit 

Het werkgebied is heel groot. Wij voeren het werk daarom uit in 2 fases. In het eerste 

kwartaal van 2022 starten wij met de rioleringswerkzaamheden. In het voorjaar van 2023 

gaan we ophogen en herstraten.  

Een participatieprocedure is onderdeel van de voorbereiding van het herstratingsplan. In 

2022 zullen wij u uitnodigingen voor een participatiebijeenkomst.  

 

De rioleringswerkzaamheden 

Het bestaande rioolstelsel is ongeveer 50 jaar oud, en daarom aan vernieuwing toe.  

U kunt de tekening van de rioleringswerkzaamheden vinden via: 

https://www.krimpenaandenijssel.nl/zaagmolen.  

En op de website kunt u ook nog de folder riolering (nieuwe riolering in uw straat) lezen. In 

die folder staat uitgebreide informatie over (de gevolgen) van rioolwerkzaamheden.  

 

Gevolgen voor woningeigenaren 

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. 

 

 

https://www.krimpenaandenijssel.nl/zaagmolen
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3 bomen rooien 

Door de vernieuwing van het hoofdriool moeten we 3 bomen rooien: 

-  1 boom  in de Boveneindselaan  ter plaatse van de overstortput bij huisnummer 13; 

-  2 bomen in de Brede Akker bij huisnummers 1 en 6.   

 

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. 

 

Onze opzichter  

Tijdens het werk kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer A. Augustijn van het 

Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). De heer Augustijn is tijdens kantooruren 

bereikbaar op telefoonnummer 0637-355129. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens, 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 

 

  
 

Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte. 

 

 


