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Voor u ligt de derde nieuwsbrief over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel. Hierin staat informatie over de laatste
stand van zaken rond de voorbereidingen voor de
dijkversterking.
INHOUD
 Korte terugblik
 Stand van zaken
 Opnieuw “rond-de-tafel-gesprekken”
 Verdere procedure
 ’Werk-met-werk’ maken gemeente Capelle
 Voorbereidende werkzaamheden aan de dijk
 Meer informatie
KORTE TERUGBLIK
Zoals we in de vorige nieuwsbrief van december
meldden, is het de bedoeling dat de dijkversterking in de
Dorpsstraat wordt uitgevoerd in grond
(voorkeursalternatief) met daarnaast een constructie
onderaan de rivierzijde van de dijk in de buurt van de
Mient. Zowel bij het rijksmonument Dorpsstraat 31 als
bij de tweede gracht rondom het voormalige Slot moet
maatwerk worden geleverd om daar ook in grond te
kunnen versterken.
Voordelen van deze versterking in grond zijn o.a. minder
kans op schade aan woningen, minder overlast voor de
omgeving en het behoud van de rijksmonumenten
Dorpsstraat 31 en Dorpsstraat 3, waarin onder meer
restaurant Het Perceel is gevestigd. De uitvoering is
sneller en de kosten zijn lager. Ook is het door deze
variant in de toekomst gemakkelijker om de dijk
opnieuw te versterken als dat nodig is.
Verder is gebleken dat de dijk ter hoogte van het
restaurant ‘Perceel’, de opritten aan weerszijden van het
Plantsoen en bij het gemaal toch sterk genoeg is, zodat
we daar geen maatregelen hoeven te treffen om de dijk
te versterken.
STAND VAN ZAKEN
De afgelopen periode is gebruikt om het
voorkeursalternatief uit te werken in een ontwerpprojectplan en bijbehorende Milieueffectrapportage
(MER). In dit ontwerpplan en de MER staat beschreven
hoe de dijkversterking wordt uitgevoerd en welke
milieueffecten dat heeft op de omgeving. Het ontwerpprojectplan gaat vlak na de zomervakantie formeel in
procedure.

OPNIEUW “ROND-DE-TAFEL-GESPREKKEN”
Net als vorig jaar worden alle bewoners binnenkort weer uitgenodigd voor een “rond-de-tafelbijeenkomst”. Tijdens die bijeenkomst, in de tweede week van september, wordt u bijgepraat
over de laatste stand van zaken rond de dijkversterking. Er wordt dan een toelichting gegeven
op het ontwerp-projectplan zoals dat na de zomer formeel ter visie wordt gelegd.
Omwonenden ontvangen nog een uitnodiging voor de rond-de-tafelgesprekken.

VERDERE PROCEDURE
Als het ontwerp-projectplan, samen
met de MER en de uitvoeringsbesluiten,
door de provincie als coördinerende
instantie ter inzage wordt gelegd,
bestaat de mogelijkheid om binnen zes
weken hierop te reageren door een
zienswijze in te dienen. De zienswijzen,
die zijn ingebracht, worden
meegenomen en afgewogen bij de
vaststelling van het definitieve
dijkversterkingsplan. Het algemeen
bestuur (de verenigde vergadering)
van het hoogheemraadschap stelt het
definitieve projectplan vast in het
najaar van 2014. Vervolgens dient de
provincie een besluit te nemen om het
projectplan goed te keuren.
Daarna kan, eventueel nog beroep
worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. De start van de uitvoering is
gepland in april 2016.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
AAN DE DIJK
Ter voorbereiding op de daadwerkelijke
uitvoering van de dijkversterking (vanaf
april 2016) vinden er binnenkort al enkele
werkzaamheden plaats aan de dijk. Zo
worden er op korte termijn (juli/augustus)
proefsleuven gegraven om te zien waar
kabels en leidingen zich bevinden.
Daarnaast wordt er een aantal proefsleuven
gegraven om meer inzicht te krijgen in
eventueel aanwezige archeologische
waarden. De uitvoering van deze
werkzaamheden kan enige hinder
veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Voordat de proefsleuven worden gegraven,
informeren we u hierover. Dan weet u
wanneer de werkzaamheden worden
uitgevoerd en hoe lang ze gaan duren.

“WERK-MET-WERK” MAKEN
GEMEENTE CAPELLE
De gemeente Capelle aan den IJssel
maakt parallel aan de plannen van het
hoogheemraadschap plannen om onder
andere het plantsoen aan de
Plantsoenstraat en het
Raadhuisplein/Visplaatsje opnieuw in te
richten. De bedoeling is om kansen te
koppelen bij het opnieuw inrichten van
het directe aangrenzende gebied van
de dijkversterking, nu het door de
dijkversterking toch op de schop gaat.
De gemeente informeert de bewoners
en overige belanghebbenden hier nog
apart over.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle
aan den IJssel kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Peter van der Veeken,
tel. 010 45 37 341 of kijken op
www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.

FIJNE FEESTDAGEN
Het projectteam van de dijkversterking
in de Dorpsstraat van Capelle aan den
IJssel wenst
u gezelligebrengt
feestdagen
en
Gedurende
de dijkversterking
het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard regelmatig een
een
goed
2014.
nieuwsbrief uit. Deze wordt huis-aan-huis verspreid aan de dijkbewoners van de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel.

