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Voor u ligt de twaalfde en laatste nieuwsbrief over
de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel.
INHOUD
 Intensieve samenwerking leidt tot snellere
realisatie dijkversterking én herinrichting
Dorpsstraat in Capelle
 Winnaar dinercheque
 Meer informatie
 Gelukkig nieuwjaar
INTENSIEVE SAMENWERKING LEIDT TOT
SNELLERE REALISATIE DIJKVERSTERKING EN
HERINRICHTING DORPSSTRAAT IN CAPELLE
Samen met omwonenden hebben wethouder Jean-Paul
Meuldijk van de gemeente Capelle aan den IJssel en
hoogheemraad Paul van den Eijnden vrijdag 16
december 2016 de officiële opleveringshandeling voor de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle verricht. Een
bezegeling op een intensieve samenwerking waarbij
gelijktijdig met de dijkversterking de omgeving van de
dijk is heringericht. De Dorpsstraat heeft haar allure van
weleer teruggekregen.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden: “Met een
doorlooptijd van 5,5 jaar is dit een van de snelst
gerealiseerde dijkversterkingsprojecten in Nederland.
Bovendien zijn we 7 maanden eerder klaar met de
uitvoering dan we hadden voorzien. Dankzij de
intensieve samenwerking met de gemeente Capelle en
ook door onze werkzaamheden goed op elkaar af te
stemmen, hebben we de overlast voor de omgeving zo
veel mogelijk kunnen beperken.”

Wethouder Jean-Paul Meuldijk vult aan: “Samen met het hoogheemraadschap hebben we
de bewoners nauw betrokken bij de dijkversterking en de herinrichting van de
Dorpsstraat. We hebben veel overleg met elkaar gevoerd en hebben daardoor wensen
van de omgeving daadwerkelijk kunnen inpassen, zoals extra parkeerplaatsen op de dijk.
Samenspraak heeft geleid tot een mooi resultaat waar we trots op zijn.”
De Dorpsstraat is over een lengte van 400 meter versterkt, het gedeelte dat ligt tussen
de Mient tot voorbij het Slotpark. Op vrijwel het hele traject is aan de binnenzijde van de
dijk klei aangebracht. Daarnaast is bij een gedeelte aan de rivierzijde bij de Mient een
stalen damwand geplaatst. Op hetzelfde stuk is onder water ook nog steenbestorting
aangebracht. Ook zijn er enkele maatwerkoplossingen toegepast. Zo is er ter hoogte van
het rijksmonument aan de Dorpsstraat 31 een stalen damwand geplaatst en is bij de 2e
slotgracht ook stortsteen aangebracht zodat deze behouden kan blijven. Verder is het
sloteiland opnieuw aangelegd, het Raadhuisplein heringericht, het Doorenbosplantsoen
opgeknapt en de dijk is gedeeltelijk verbreed voor extra parkeerplaatsen voor bewoners.
Tot slot is de dijk ook opnieuw bestraat.

WINNAAR DINERCHEQUE

MEER INFORMATIE

Door de enquête van de aannemer over
de dijkversterking in te vullen, maakte u
kans op een dinercheque van restaurant
Perceel. De winnaar is bekend. De
cheque is gewonnen door
de familie van Bergen Bravenboer.
Hartelijk gefeliciteerd met uw prijs!

Nu de aannemer de dijkversterking heeft
opgeleverd, is de omgevingstelefoon niet
meer bereikbaar. Mocht u toch nog vragen
hebben dan kunt u contact opnemen via
het algemene telefoonnummer van het
hoogheemraadschap op 010 45 37 200.
GELUKKIG NIEUWJAAR
Namens het projectteam wensen wij u
een gelukkig nieuwjaar!

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.

