Beste bewoner,
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond over de nieuwe bestrating van uw
buurt. Bekijk deze avond de plannen, stel uw vragen en denk met ons mee.
U bent welkom in het raadhuis op woensdag 24 augustus
De avond duurt van 20.30 tot 22.00 uur. Het is een inloopavond, dus u kiest tussen die
tijdstippen zelf hoe laat u binnenloopt.
Het ontwerp voor uw buurt staat op de website
Bekijk de ontwerptekeningen voor de bestrating vast op krimpenaandenijssel.nl/boveneind.
Uw reactie is belangrijk voor ons. U kunt reageren:
• tijdens de inloopbijeenkomst;
• met een brief aan het college van burgemeester en wethouders;
• met een e-mail naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.
Op de website kunt u ook een filmpje bekijken over het werken aan riolering en bestrating
in onze gemeente. Dat kan via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=PlKeZvgEgjk
Aanpassen van uw buurt aan het veranderende klimaat
We bereiden uw buurt voor op een veranderend klimaat. Met steeds vaker extreme
regenbuien en erg droge en warme perioden. Het is belangrijk om daar maatregelen voor
te nemen. Dat noemen we klimaatadaptatie.
Dit doet de gemeente aan klimaatadaptatie in uw buurt
De parkeerplaatsen krijgen bijvoorbeeld speciale tegels waar gras in kan groeien. Planten
geven verkoeling en water stroomt zo beter weg. Ook zorgen we dat regenwater niet meer
naar het riool stroomt, maar zoveel mogelijk naar de singels. Dat zorgt voor minder
wateroverlast.
De nieuwe openbare verlichting wordt energiezuinig.
Actie: gratis uw regenpijp afkoppelen van het riool
Helpt u ook mee wateroverlast te stoppen? Met een simpel hulpstuk in uw regenpijp zorgt u
dat regenwater niet meer het riool inloopt. Dat scheelt wateroverlast en is goed voor de
planten. We hebben een unieke actie. Op de informatieavond schrijft u zich in voor een
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

gratis hulpstuk ter waarde van € 25,-. Bekijk alvast dit filmpje om te zien hoe afkoppelen
werkt: rawinso.nl/producten/regenwater-afkoppelset.
Speciale bijeenkomst over het inrichten van de hofjes op 10 september
In uw buurt ligt een aantal pleintjes met veel stenen en weinig groen. Die willen we samen
met de bewoners en QuaWonen groener maken. Op zaterdag 10 september gaan we
daarover in gesprek met directe omwoners. Zij krijgen daarvoor nog een uitnodiging.
Uw mening is belangrijk voor ons
Samen maken wij uw buurt duurzaam en fijn om in te wonen. Daarvoor is het belangrijk dat
u uw stem laat horen. Daarom kijken wij ernaar uit u te ontmoeten op de inloopavond.

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

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