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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel. In de nieuwsbrief vindt u informatie
over de laatste stand van zaken rond de
voorbereidingen voor de dijkversterking.
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BESLUIT VOORKEURSALTERNATIEF
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (het
dagelijks bestuur) heeft op 21 mei 2013 een besluit
genomen over het voorkeursalternatief voor de
dijkversterking. Er is voor gekozen om de
dijkversterking in grond uit te voeren met daarnaast een
constructie in de buitenteen in de buurt van de Mient,
het opvijzelen van het rijksmonument Dorpsstraat 31 en
maatwerk bij de tweede slotgracht. Omdat de dijk bij
restaurant Perceel, de opritten en bij het gemaal sterk
genoeg is, hoeven daar geen maatregelen te worden
genomen.
Door dit besluit is de meest waarschijnlijke
uitvoeringsvariant, zoals deze tijdens de rond-detafelgesprekken aan de omwonenden is voorgelegd,
gekozen als voorkeursalternatief. De punten die de
bewoners hebben ingebracht, zijn hierin meegewogen.
Voordelen van deze variant zijn o.a. minder kans op
schade aan woningen, minder overlast voor de
omgeving en het behoud van de rijksmonumenten. 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.

TERUGBLIK ROND-DE-TAFELGESPREKKEN 5 EN 7 MAART 2013
Begin maart vonden drie bijeenkomsten met de direct omwonenden plaats over de meest
waarschijnlijke uitvoeringsvariant, in zowel restaurant Perceel als het gemeentehuis. Doel van
deze bijeenkomsten was om te toetsen of er zaken waren die het hoogheemraadschap over
het hoofd had gezien en of dat er volgens de bewoners onjuistheden in de
uitvoeringsvarianten zaten.
De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Omgevingsmanager Peter van der Veeken lichtte in een
presentatie toe hoe en waarom tot de uitvoeringsvariant sinds de eerste
informatiebijeenkomst op 29 augustus 2012 is gekomen. De presentatie staat op
www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.
Om een indruk te krijgen van hoe de dijk er uiteindelijk uit komt te zien, zijn
impressietekeningen gemaakt. Met deze schetsen midden op tafel hebben de bewoners
gereageerd op de voorgestelde uitvoeringsvariant. Over het algemeen waren de bewoners
opgelucht over de voorgestelde oplossing in grond. Die is namelijk minder ingrijpend voor de
omwonenden dan een constructieve oplossing zoals een keerwand in de teen van de dijk of
een kist-/damwand in de kruin van de dijk. Er kwamen veel vragen over allerlei
uitvoeringszaken, zoals hoe lang de uitvoering gaat duren, waar de aannemer gaat beginnen,
wat HHSK gaat doen om overlast en eventuele schade door het werkverkeer te voorkomen en
of de dijk wel bereikbaar blijft. De bewoners hadden veel belangstelling voor de plannen van
de gemeente om het Raadhuisplein (de Visplaats) en het Plantsoen op te knappen. De
gemeente wil deze plannen gelijktijdig met de uitvoering van de werkzaamheden aan de
dijkversterking laten uitvoeren. De gemeente wil met de buurtbewoners in gesprek over de
ideeën voor de inrichting van het Raadhuisplein/de Visplaats en het Plantsoen. Sommige
bewoners spraken hun zorg uit over het aantrekken van hangjongeren door de herinrichting.
Verder werd gewezen op de mogelijkheid van zakkingen. Ook werd aandacht gevraagd voor
de verloederde uitstraling van het Plantsoen, de scheefgezakte lantarenpalen en de
afzichtelijke vangrail bij de Mient. Er werd gevraagd om deze punten mee te nemen bij de
nieuwe inrichting.
Tot slot spraken de bewoners hun waardering uit voor de vorm waarin de gesprekken
plaatsvonden, namelijk in relatief kleine groepen rond de tafel.

’WERK-MET-WERK’ MAKEN
Het hoogheemraadschap brengt na
de dijkversterking in principe alles
weer terug zoals het nu is. De
gemeente heeft aangegeven graag
“werk-met-werk” te willen maken
nu een groot deel van de
Dorpsstraat toch op de schop gaat.
Samen met de betrokken
bewoners wil de gemeente
nadenken over de herinrichting
van het Plantsoen en het
Raadhuisplein/de Visplaats
tegenover restaurant Perceel. Nu
de grondoplossing als
voorkeursvariant uit de bus is
gekomen, gaat de gemeente
binnenkort aan de slag om plannen
voor deze twee plekken uit te
werken. Zodra de eerste ideeën

hiervoor op papier staan, legt de gemeente deze voor
aan de bewoners om hierover van gedachten te
wisselen.

HOE NU VERDER?
In het najaar van 2013 wordt het ontwerp-dijkversterkingsplan opgesteld. Daarin wordt het
voorkeursalternatief verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2014 wordt dit plan aan de
bewoners gepresenteerd. Het ontwerp-dijkversterkingsplan wordt daarna ter inzage gelegd.
Belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven door zienswijzen in te dienen. Met de
afweging van de ingebrachte zienswijzen wordt vervolgens het definitieve dijkversterkingsplan
vastgesteld door het bestuur van het hoogheemraadschap en vervolgens moet het worden
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Op deze laatste
beslissing bestaat een mogelijkheid tot het indienen van beroep.

KIJKJE OP LOCATIE

MEER INFORMATIE

Het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard
heeft veel ervaring met het
uitvoeren van dijkversterkingen.
Deze ervaring willen we in de
praktijk met u delen. Om u een
beeld te geven van wat erbij komt
kijken en wat u in de uitvoering
kunt verwachten, nemen we u
graag mee naar een
dijkversterking die in uitvoering is.

Voor meer informatie over de dijkversterking 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.

U kunt zich opgeven voor
deelname aan de excursie op
vrijdag 5 juli van 9.00 – 13.00
uur (incl. lunch en reistijd) via
p.vander.veeken@hhsk.nl.
Geef voor 21 juni door met
hoeveel personen u komt en of u
dieetwensen hebt. Het programma
ontvangt u later per mail.
Een andere keer
Wilt u wel mee, maar kunt u niet
op genoemde datum, geef dat dan
ook even door. Bij voldoende
animo wordt later opnieuw een
excursie georganiseerd.

Gedurende de 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.

