
 

 

 

 

Beste mevrouw, heer,  

Beste heer, mevrouw, 

 

In de zomer van 2018 hebben wij u via een wijkevent geïnformeerd over het project “Oud-

Krimpen Waterproof”.  

Het kan u niet ontgaan zijn: op dit moment wordt in Deelgebied 1 gewerkt aan het 

riolerings- en herstratingsplan.  

U woont in Deelgebied 2: het gebied tussen de Noorderstraat, Molenvlietsingel, IJsseldijk 

en C.G. Roosweg.  

Voor dit Deelgebied hebben wij ook een ontwerp van het riolerings- en herstratingsplan 

gemaakt. Graag presenteren wij dit aan u.  

 

Het ontwerpplan: samen met de Ontwerpgroep tot stand gekomen 

In november 2019 hebben wij u allen uitgenodigd voor deelname aan de Ontwerpgroep. In 

de brief gaven wij aan dat we de deelnemers van die groep beschouwen als 

ambassadeurs voor de hele wijk.  

De Ontwerpgroep heeft actief meegedacht bij het maken van het inrichtingsontwerp.  

Het ontwerp dat wij u nu kunnen laten zien is dan ook in overleg met de Ontwerpgroep tot 

stand gekomen. Samen met de deelnemers van de ontwerpgroep zijn bepaalde keuzes 

gemaakt. 

 

Inloopbijeenkomst is nu helaas niet mogelijk 

Wij zijn gewend om riolerings- en herstratingsplannen door middel van een 

inloopbijeenkomst aan de bewoners te presenteren. Tijdens die bijeenkomst kunnen 

vragen worden gesteld én kunnen verzoeken tot aanpassing worden ingediend.  

Vanwege de Corona-crisis is een inloopbijeenkomst nu helaas niet mogelijk.  

Om die reden, én omdat het ontwerp samen met de Ontwerpgroep is gemaakt, kiezen wij 

er nu voor om u nu via deze brief te benaderen.  

Op onze website kunt u de ontwerp-tekening inzien via: 

www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpendeelgebied2 

Daar vindt u ook de notitie “Ontwerpuitgangspunten Oud-Krimpen Deelgebied 2”. In de 

notitie kunt u lezen waarom en hoe (samen met de ontwerpgroep) bepaalde keuzes zijn 

gemaakt.  

Heeft u geen internet, dan kunt u ons bellen, zodat wij met u een afspraak kunnen maken 

over de manier waarop wij u het ontwerp kunnen laten bekijken.  

 

Inritconstructies 

Bij woningen waar aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen inritconstructies worden 

gehandhaafd of nieuwe worden aangelegd.  

De voorwaarden voor een inritconstructie zijn: 

• Er is voldoende parkeerruimte op eigen terrein aan de zijkant van de woning 

beschikbaar (minimaal 2 meter breed);  
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• De tuin is zodanig ingericht dat op eigen terrein geparkeerd kan worden. 

Veel bewoners hebben nu al een inrit en parkeren ook in eigen tuin. Maar er zijn ook 

inritten die niet gebruikt worden. Die worden verwijderd tenzij parkeren in de tuin mogelijk 

wordt gemaakt. En ook is het mogelijk om nu, voor bewoners die een parkeerplaats in de 

tuin maken, een nieuwe inrit aan te leggen.   

De bewoners die dit aangaat zullen wij hierover apart een brief sturen.  

 

U kunt uw reactie op het ontwerp indienen 

U kunt tot uiterlijk 3 juni een schriftelijke reactie indienen aan het college van burgemeester 

en wethouders of per email naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl. 

 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders, 

 
Dhr. Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte.  


