Beste mevrouw, heer,
Wij hebben u regelmatig geïnformeerd over het riolerings- en herstratingsplan Oud-Krimpen
Waterproof Deelgebied 2. Via deze brief vertellen wij u meer over de start van het werk en
de acties die u als woningeigenaar zelf moet ondernemen.
Start van de uitvoering
In januari 2021 wordt met het werk begonnen. Eerst gaan we relinen. Dit is het aanbrengen
van een “kunststof kous” in de rioolbuis.
Daarna zal onze aannemer, A. Molenaar Civiel B.V. uit Bergambacht begin maart 2021 met
zijn werk starten.
Vooropnames woningen en plaatsen trillingsmeters
Veel woningen in het herstratingsgebied zijn niet onderheid. Daar hebben wij bij het ontwerp
al rekening mee gehouden. Zo wordt er bijvoorbeeld op een aantal plekken niet of nauwelijks
opgehoogd. Ook hebben we op enkele plaatsen bewust gekozen voor relinen in plaats van
vervangen van het riool.
Wij gaan proberen om tijdens het werk zo min mogelijk trillingen te veroorzaken. Daar zullen
wij de aannemer beslist op wijzen.
Trillingen zijn niet helemaal te voorkomen. Om de omgeving zo goed mogelijk in de gaten te
houden worden op verschillende plaatsen trillingsmeters, zettingsbouten en peilbuizen
geplaatst.
Verder gaan wij de bestaande bouwkundige toestand van de woningen vastleggen. Door het
werk kunnen namelijk wijzigingen optreden. Die kunnen we dan goed beoordelen. Een
extern expertisebureau neemt hierover nog contact met de woningeigenaren op.
Uw huisaansluiting zelf (laten) aansluiten op het nieuwe riool
Tijdens de inspraakprocedure hebben wij u verteld dat:
• Woningeigenaren verantwoordelijk zijn voor huisaansluitingen (van gevel tot op het
hoofdriool);
• de gemeente bij het vervangen van het hoofdriool als gebaar naar de woningeigenaren
het gedeelte van de huisaansluitingen tussen het openbaar hoofdriool en de
eigendomsgrens vervangt;
• de woningeigenaren op deze nieuwe uitleggers dan de terreinleidingen van het perceel
kunnen aansluiten;
• de woningeigenaar zelf de riolering op het particuliere terrein moet vervangen.
Bewoners van huurwoningen krijgen hierover informatie van Woningstichting QuaWonen.
Werkzaamheden langs uw eigendom
In de meeste gevallen vinden de werkzaamheden in het openbaar gebied aansluitend aan
de tuin plaats. Wij vragen u om erfafscheidingen/beplanting die zich buiten de
eigendomsgrens bevindt te verwijderen of te snoeien.

Erfafscheidingen buiten de eigendomsgrens zullen wij bij de uitvoering van ons werk
verwijderen.
Inritten (uitwegen)
Eerder hebben wij u gevraagd om vóór 14 december aan te geven of u een
uitweg(vergunning) wilt.
Wij zouden de bewoners die zich daar voor hebben aangemeld nog doorgeven wat de
uiterste datum is dat de tuin voor parkeren op eigen terrein geschikt moet zijn gemaakt. Wij
komen dan controleren of dit het geval is.
De exacte datum is op dit moment nog niet bekend. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat dat
ongeveer in april 2021 zal zijn. Zodra de definitieve controledatum bekend is zullen wij
opnieuw met deze bewoners contact opnemen.
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.
Overlast
Wij beseffen ons dat het overlast en ongemak veroorzaakt. Doordat een groot deel van het
werk zich onder de grond bevindt duurt het lang voordat er verbeteringen zichtbaar zijn. Wij
vragen u om geduld en begrip.
Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken door loopschotten en waar nodig
rijplaten aan te brengen.
Als er vragen en/of opmerkingen zijn staan wij u graag te woord. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

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