
 

 

 

 

Beste mevrouw, heer,  

Wij hebben u regelmatig geïnformeerd over het riolerings- en herstratingsplan Langeland 

fase 4. 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 

Onze aannemer is Arma Infra B.V uit Ouderkerk aan den IJssel. Hij start in  de week van 9 

mei met het werk.  Het werk duurt naar verwachting tot april 2023.  

 

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 hun 

eigendom kunnen aansluiten;    

• de woningeigenaren zelf de riolering op hun eigendom moeten vervangen. 

Bewoners van huurwoningen krijgen hierover informatie van de verhuurder. 

 

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 uw 

eigendomsgrens bevindt te verwijderen of te snoeien.  

Erfafscheidingen buiten de eigendomsgrens zullen wij bij de uitvoering van ons werk 

verwijderen. 

 

Contactpersoon voor informatie tijdens werkzaamheden 

Voor eventuele informatie/vragen tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met 

onze opzichter: de heer André Augustijn. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar op nummer 

06-37355129. 

 

Informatie op de website 

Voor de volledigheid nog een keer de link om op onze website alle informatie over het 

project te bekijken: https://krimpenaandenijssel.nl/dossiers/langeland-fase-4 

 

Speellocaties 

Tijdens de inloopbijeenkomst op 16 juni 2021 heeft een medewerkster van het team 

Samenleving al wat ideeën voor de toekomstige inrichting van de speellocaties opgehaald. 
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In het participatierapport gaven wij al aan dat de participatie hiervoor pas plaats vindt aan 

het einde van het ophogingstraject. U wordt daar t.z.t. apart voor uitgenodigd. 

 

Overlast 

Wij beseffen ons dat het werk veel overlast en ongemak veroorzaakt. Doordat een groot deel 

van het werk onder de grond gebeurt 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.  


