
 

 

 

 

 

Beste mevrouw, heer,  

 

In april 2020 hebben wij u geïnformeerd over de verschillende werkzaamheden die in uw 

wijk zouden worden uitgevoerd. De rioleringswerkzaamheden stonden toen op het punt om 

te beginnen. Daarna zou QuaWonen de woningen renoveren. En dáárna zou de wijk 

worden opgehoogd en herstraat.  

 

Wij hebben het ontwerp-herstratingsplan gemaakt. Dat willen wij u graag laten zien én 

daarover willen wij graag uw mening horen.  

 

herstratingsplan Vincent van Goghlaan e.o. 

Het ontwerp kunt u bekijken op onze website via 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/VincentvanGoghlaan.  

Er is één belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande situatie: in de Vincent van 

Goghlaan wordt een fietsstraat aangelegd. Deze fietsstraat is een onderdeel van de 

fietsroute in het totale centrumgebied. Het doel is om het fietsverkeer veiliger te maken en 

“gebundeld” via één hoofdroute naar het centrum én de Algerabrug (v.v.) te leiden. De 

fietsstraat begint bij de Ouverturelaan en loopt via de Vincent van Goghlaan, de Buys 

Ballotsingel straks door Centrum-Zuid richting de wethouder Hoogendijktunnel. 

Op een fietsstraat hebben fietsers prioriteit en zijn auto’s “te gast”. Dat heeft consequenties 

voor de inrichting van de straat. Die zijn in het ontwerp verwerkt.  

 

Inspraakprocedure 

Voor het plan starten we een inspraakprocedure. U krijgt de gelegenheid om in te spreken 

tijdens een digitale inloopbijeenkomst op woensdag 14 oktober van 19.00 tot 20.30 uur.  

Normaliter houden wij dit soort bijeenkomsten in een zaaltje in (de directe omgeving van) 

het herstratingsgebied. Maar vanwege de corona-crisis kunnen dergelijke bijeenkomsten 

nu niet plaatsvinden. Omdat wij toch graag met u over het ontwerp van gedachten wisselen 

hebben wij een digitale bijeenkomst georganiseerd.  

Om de digitale bijeenkomst goed te laten verlopen, wordt deze verzorgd door Bureau 

Buhrs. U kunt zich per e-mail aanmelden voor deelname aan de digitale bijeenkomst. Dit 

kunt u doen door (vóór 10 oktober) een bericht te sturen naar 

marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl.  

Aan de hand van uw aanmelding krijgt u dan van ons instructies voor deelname aan de 

bijeenkomst.  

 

U kunt bij de gemeente een reactie indienen. Dit kan op meerdere manieren:  

• tijdens de digitale inloopbijeenkomst;  

• schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders; 

• per email naar marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl. 
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Uw reactie en aanwezigheid is belangrijk 

Het is belangrijk dat u uw stem laat horen! Graag “ontmoeten” wij u tijdens de digitale 

inloopbijeenkomst. En ook vernemen wij graag uw mening over het ontwerp via één van de 

bovengenoemde mogelijkheden.  

 

 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 
 

Dhr. Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte.  


