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Voor u ligt de zesde 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
 Vernieuwd Raadhuisplein geopend
 Projectplan dijkversterking onherroepelijk
 Selectie aannemer
VERNIEUWD RAADHUISPLEIN GEOPEND
In het kader van het project Schoner, Mooier
Hollandsche IJssel heeft de gemeente Capelle het plein
tegenover het oude raadhuis opnieuw ingericht.

Op 1 juli 2015 heeft wethouder Meuldijk het opnieuw
ingericht Raadhuisplein geopend. Doelstelling van de
gemeente was om de oever van de rivier beter
bereikbaar en toegankelijker te maken. Het resultaat: de
rivier is nu weer zichtbaar en de Hollandsche IJssel kan
weer van dichtbij worden beleefd.
Hoogheemraad Paul van den Eijnden heeft namens het
hoogheemraadschap de felicitaties overgebracht aan
wethouder Meuldijk. Het hoogheemraadschap is erg blij
dat de dijk langs de rivier op deze manier kan bijdragen
aan een mooie beleving van de rivier.

PROJECTPLAN DIJKVERSTERKING
ONHERROEPELIJK
Het projectplan voor de dijkversterking
in de Dorpsstraat van Capelle aan den
IJssel en de bijbehorende besluiten
(Omgevingsvergunning en de
ontheffing Flora- en faunawet) zijn op
23 februari door de provincie ZuidHolland goedgekeurd. Dit
goedkeuringsbesluit, het projectplan en
de uitvoeringsbesluiten hebben daarna
voor het instellen van eventueel
beroep, 6 weken ter inzage gelegen. Er
zijn geen beroepen ingesteld bij de
Raad van State. Daarmee is het
projectplan onherroepelijk geworden.
In het projectplan staat op hoofdlijnen
beschreven hoe de dijkversterking
wordt uitgevoerd. Het projectplan staat
op www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.
SELECTIE AANNEMER
Aannemerscombinatie Mourik/Liebregts
is geselecteerd om de dijkversterking
uit te voeren. De aanbesteding heeft
plaatsgevonden op basis van de
zogenaamde “Best Value”-methode
waarbij het hoogheemraadschap
nadrukkelijk heeft geselecteerd op de
doelstelling om zoveel mogelijk
rekening te houden met de
omgeving met zo min mogelijk hinder
en overlast.
Het projectteam van de dijkversterking
in de Dorpsstraat van Capelle aan den
IJssel wenst u gezellige feestdagen en
een goed 2014.

Op 7 juli 2015 is het contract met de
aannemerscombinatie getekend.

Vlnr: De heren Kruijt en Liebregts (Combinatie
Mourik/Liebregts) en mevrouw Van Kuijk
(hoogheemraadschap) ondertekenen het contract.

De komende tijd gaat de combinatie aan de
slag met het uitwerken van de plannen en
het ontwerp. De verwachting is dat de
werkzaamheden op de dijk in april 2016
beginnen. Voordat de werkzaamheden
beginnen, organiseert het
hoogheemraadschap samen met de
aannemer bewonersavonden. Tijdens deze
avonden informeren we betrokkenen over de
uitvoering van de dijkversterking.

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.

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.

