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Voor u ligt de elfde nieuwsbrief over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel. Hierin staat informatie over de laatste
stand van zaken rond de dijkversterking.
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 Samenspraak schept vertrouwen
STAND VAN ZAKEN UITVOERING: DE DIJK IS
WEER OP STERKTE!
Sinds de laatste nieuwsbrief zijn alle werkzaamheden
met betrekking tot de dijkveiligheid uitgevoerd volgens
planning. Capelle gaat de winter in met een dijk die
weer aan de geldende normen voldoet!
De dijk wordt vrijdag 16 december officieel opgeleverd.
Vlak na de bouwvak in augustus zijn de parkeerplaatsen
in het Doorenbosplantsoen aangelegd. De vervallen
riooloverstortleiding in het dijktalud naast Dorpsstraat
31 is verwijderd. Een vervallen leiding is namelijk een
zwakke plek in het dijklichaam.
In september is het meeste werk volgens planning
verzet bij de 2de Slotgracht. Daar werd de vlonder
aangelegd. Door het meeste materiaal en materieel via
de Slotpoort aan te voeren, bleef de bereikbaarheid
gewaarborgd voor de omgeving. Het was helaas niet
mogelijk om de trappen en brug bij de vlonder via de
Slotpoort aan te voeren. Dit moest gebeuren vanaf de
Dorpsstraat. Dankzij uw begrip en medewerking zijn
deze werkzaamheden voorspoedig verlopen. Dank
daarvoor!

Ook is eind september achter
Dorpsstraat 31 in de oever van de
maalgang een beschoeiing geplaatst en
in oktober zijn de drie trappen op het
dijktalud naar de vlonder aangelegd.
In november en december werkt de
gemeente Capelle aan den IJssel aan
de herinrichting van het
Doorenbosplantsoen, de aansluiting
van de brug over de 2de slotgracht op
het Sloteiland en het herstraten van de
Dorpsstraat. Deze werkzaamheden
duren tot 15 december.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de
dijkversterking kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager van het
hoogheemraadschap Peter van der Veeken,
tel. 010 45 37 431 of via
p.vander.veeken@hhsk.nl. Zie ook
www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.

SAMENSPRAAK SCHEPT
VERTROUWEN
In juli 2010 opende restaurant Perceel
haar deuren in het Oude Raadhuis van
Capelle aan den IJssel. Nog geen
anderhalf jaar later kregen de
eigenaren, Jos Grootscholten en Sharon
Tettero, een Michelinster voor hun
passie. Een mooie bekroning voor
culinair genot en gastvrije service.
“Toen de eerste aankondiging van de
dijkversterking op de deurmat viel,
sloeg de schrik ons wel even om het
hart”, vertelt Sharon. “Ons bedrijf was
in volle bloei. Wat is de impact van een
dijkversterking is de vraag die meteen
naar boven komt. Blijft ons restaurant
goed bereikbaar tijdens de
werkzaamheden? Moeten we rekening
houden met een modderbende voor de
deur? Onze zorgen werden serieus
genomen. Van meet af aan hadden we
intensief contact met Peter van der
Veeken, omgevingsmanager van het
hoogheemraadschap en Rien Engelaar,
Senior Projectleider Ruimtelijke
Ordening van de gemeente Capelle aan
den IJssel.
Jos: “We hebben veel gesprekken met
elkaar gevoerd, ook met andere
omwonenden en belanghebbenden. We
werden goed geïnformeerd en betrokken
bij de plannen voor de dijkversterking
en de herinrichting van de omgeving.

Peter en Rien hebben ons altijd een
realistisch beeld voorgespiegeld, dat
schepte vertrouwen. We hebben
overwogen om tijdelijk een andere locatie
te zoeken, maar dat idee kon gelukkig van
de baan. Uiteindelijk bleek de dijk voor
onze deur stevig genoeg en de boel hoefde
hier niet op de schop.”
Sharon: “We hebben de afspraak gemaakt
dat Perceel altijd bereikbaar zou zijn
tijdens de uitvoering. Als er materiaal
aangevoerd moest worden, gebeurde dit op
maandag en dinsdag, de dagen dat we
gesloten zijn. Het was heel fijn dat dit zo
gepland kon worden en de overlast tot een
minimum werd beperkt. Er is zo veel
mogelijk rekening gehouden met de
wensen van de betrokkenen en wij zijn erg
blij met het resultaat. Het Slotpark is weer
toegankelijk, het Doornbosplantsoen
heringericht en er is meer
parkeergelegenheid, onder meer doordat
de dijk bij het Doorenbosplantsoen iets
extra is verbreed waardoor er
langsparkeerplaatsen konden worden
aangelegd. We waren al verheugd met ons
nieuwe terras, maar nu is het plaatje
compleet. De Dorpsstraat heeft weer
karakter.”

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.

