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Voor u ligt de vijfde 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.
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 Goedkeuringsbesluit provincie
 Plannen Raadhuisplein en Doorenbosplantsoen
 Verleggen kabels en leidingen
 Selectie aannemer
GOEDKEURINGSBESLUIT PROVINCIE
Het ontwerp-projectplan voor de dijkversterking in de
Dorpsstraat van Capelle aan den IJssel en de
bijbehorende ontwerpbesluiten voor de uitvoering
hebben tussen 28 augustus en 8 oktober 2014 ter
inzage gelegen. Daarna heeft het algemeen bestuur van
het hoogheemraadschap op 26 november 2014 het
definitieve projectplan vastgesteld. Belangrijkste
wijziging die is doorgevoerd in het projectplan is het
vervallen van het langsparkeren bij het
Doorenbosplantsoen.
Op basis van de zienswijzen is de besluitvorming over
deze zeven parkeerplaatsen losgekoppeld van de
besluitvorming over de dijkversterking. Het gewijzigde
projectplan is vervolgens aan de provincie ter
goedkeuring voorgelegd. Op 23 februari heeft de
provincie het projectplan goedgekeurd.
Tegen dit goedkeuringsbesluit, het projectplan en de
uitvoeringsbesluiten kunt u, als u eerder een zienswijze
heeft ingediend, beroep instellen bij de Raad van State.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een
beroepschrift bij de Raad van State zijn kosten
verbonden (griffierecht).
Het goedkeuringsbesluit en de bijbehorende stukken
liggen van donderdag 19 maart tot en met woensdag 29
april (zes weken) ter inzage bij het hoogheemraadschap,
het gemeentehuis en de provincie. De stukken staan ook
op www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.

PLANNEN RAADHUISPLEIN EN DOORENBOSPLANTSOEN
Op 2 maart heeft de gemeente in de Rozenburcht een toelichting gegeven op de plannen voor
de herinrichting van het Raadhuisplein/Visplaatsje. Met de aanleg van trappen in de vorm van
een tribune richting de Hollandsche IJssel wil de gemeente de belevingswaarde van de rivier
versterken. Verder wil de gemeente het pleintje verbeteren door de parkeerplaatsen te
verwijderen zodat er meer ruimte op het pleintje ontstaat. Ook het terras van restaurant ’t
Perceel wordt opnieuw ingericht. De aannemer voor de herinrichting van het Raadhuisplein is
inmiddels geselecteerd. Over de exacte planning informeert de gemeente de omwonenden op
een later moment.
Op 9 maart heeft de gemeente een ‘meedenkavond’ gehouden over de parkeerplaatsen. In
aanwezigheid van wethouder J.P. Meuldijk is tijdens deze avond met omwonenden en
belanghebbenden van gedachten gewisseld over hoe en waar (Dorpsstraat, Plantsoenstraat of
Raadhuisstraat) de zeven parkeerplaatsen van het Raadhuisplein het ‘beste’ kunnen worden
aangelegd. Met de input van de betrokken bewoners neemt de gemeente hierover binnenkort
een besluit.
VERLEGGEN KABELS EN LEIDINGEN

SELECTIE AANNEMER

De uitvoering van de dijkversterking
begint in april 2016. Om tijdens de
uitvoering van de dijkversterking niet
voor verrassingen komen te staan,
worden de kabels en leidingen die
raakvlakken hebben met de
dijkversterking tussen april en oktober
2015 verlegd. Evides vernieuwt dan
(grotendeels) de waterleiding in de
Dorpsstraat en Ziggo voert ter hoogte
van de Mient nog enkele
werkzaamheden uit.

Momenteel is het hoogheemraadschap bezig
met de selectie van de aannemer voor de
dijkversterking. Het hoogheemraadschap
vindt het belangrijk dat de aannemer
rekening houdt met de belangen van de
omgeving om zodoende zoveel mogelijk
hinder en overlast tijdens de uitvoering te
voorkomen. Dit telt daarom zwaar mee in de
definitieve keuze.
Zodra de aannemer en de planning bekend
zijn, wordt u daarover geïnformeerd tijdens
een bewonersbijeenkomst.

Over de verdere planning van de
werkzaamheden door Evides en de
gemeente wordt u door de betreffende
partijen op een later tijdstip
geïnformeerd.

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 37 431 of kijken op
www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.

FIJNE FEESTDAGEN
Het projectteam van de dijkversterking
in de Dorpsstraat van Capelle aan den
IJssel wenst u gezellige feestdagen en
een goed
Gedurende
de2014.
dijkversterking brengt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard regelmatig een
nieuwsbrief uit. Deze wordt huis-aan-huis verspreid aan de dijkbewoners van de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel.

