
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 

 

 

  

 

Aan de bewoner(s) van dit adres

  

   

 

 

 

Beste mevrouw, meneer, 

 

In januari ontving u een brief van ons. Daarin deelden wij u mee dat het verslag van de 

bewonersbijeenkomst van 13 december over de nieuwe inrichting van de Noorderstraat op 

de website te lezen is.  

Ook kondigden wij aan dat wij in het 1e kwartaal van 2022 opnieuw een bijeenkomst over 

dit onderwerp zullen houden.  

 

Uitnodiging bijeenkomst 29 maart 

Voor die bijeenkomst nodigen wij u als bewoners uit: op dinsdag 29 maart, van 19.30 tot 

20.30 uur in De Specialiteit (Facet), Patrijzenstraat 63, Krimpen aan den IJssel.    

Ook andere belanghebbenden, zoals de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, de 

Historische Kring Krimpen aan den IJssel zijn uitgenodigd en daarnaast zijn eventuele 

andere belangstellenden welkom.   

 

Doel van deze avond 

Tijdens de bijeenkomst van 13 december hebben wij de 3 verschillende 

inrichtingsvarianten laten zien. Daarbij hebben wij u verteld over de gevolgen van deze 

varianten voor de omgeving, waaronder uw perceel en woning en de bomen in de 

Noorderstraat.  

De bewoners die er op die avond bij waren hebben ons laten weten welke variant hun 

voorkeur heeft. Wij hebben alle argumenten tegen elkaar afgewogen en nu een 

principebesluit voor één van de varianten genomen.  

 

Het principebesluit 

Wij hebben gekozen voor de variant met de volgende kenmerken:  

• In het openbaar gebied wordt de verlaagde grondwaterstand hersteld tot de 

grondwaterstand die past bij de natuurlijke situatie (gelijk aan 

oppervlaktewaterstand). Door lekke riolering is er nu namelijk een ‘onnatuurlijk’ lage 

grondwaterstand (door de noodzakelijke rioolvervanging gaat de grondwaterstand 

omhoog); 

• Door het herstel van de grondwaterstand naar het natuurlijk niveau is het helaas 

onmogelijk om alle platanen te handhaven. Wel onderzoeken we nog of we een 

enkele boom kunnen handhaven. De onderzoeksresultaten zijn nu nog niet bekend. 

Daar kunnen wij u op 29 maart meer over vertellen; 
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• Omdat er veel laaggelegen woningen aan de Noorderstraat staan wordt de 

buitenruimte weinig opgehoogd; 

• In de middenberm maken wij een inrichting die bij hevige neerslag het teveel aan 

regenwater zoveel mogelijk kan opvangen.  

 

Op 29 maart licht de wethouder, de heer Coen Derickx, het principebesluit nader toe. En 

kunt u, indien u dat wenst, daarover met ons in gesprek gaan. Er is ruimte voor het stellen 

van vragen en het maken van opmerkingen over het principebesluit en de uitgangspunten 

voor het inrichtingsontwerp. 

 

Informatie is in te zien op de website 

Het verslag van de bijeenkomst van 13 december, en ook de presentatie die op die avond 

is gehouden, kunt u terugvinden op onze website via: 

https://www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpendeelgebied3. 

Daar vindt u ook alle andere informatie over dit onderwerp.  

 

Het vervolg 

Wij hebben nu een principebesluit genomen. De gekozen variant is het uitgangspunt voor 

het inrichtingsontwerp.  

Daarna volgt nog de gebruikelijke participatieprocedure voor het ontwerp. Alle bewoners 

nodigen wij te zijner tijd schriftelijk voor een bijeenkomst uit. Dan presenteren wij het 

ontwerp en gaan wij hier verder over met elkaar in gesprek.  

 

Uw aanwezigheid is erg belangrijk 

Het principebesluit heeft gevolgen voor uw directe woonomgeving en mogelijk ook voor uw 

eigen perceel en woning. Daarom is uw aanwezigheid op de bijeenkomst van 29 maart erg 

belangrijk! Wij hopen u dan ook op deze avond te kunnen begroeten.  

Als u wilt komen zou u zich dan kunnen aanmelden? Graag via een mailtje (met uw naam 

en straatnaam) aan marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 
namens, 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
 

 
Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte. 

https://www.krimpenaandenijssel.nl/oudkrimpendeelgebied3

