Beste heer, mevrouw,
De afgelopen tijd heeft u verschillende keren een brief van ons ontvangen over de
inritconstructies in uw woonwijk (Deelgebied 1 Oud-Krimpen Waterproof).
U kunt nu aangeven of u wilt dat wij een inritconstructie aanleggen en u daarvoor de
bijbehorende vergunning verstrekken. Hieronder informeren wij u nogmaals over de
voorwaarden.
Nieuwe bestrating: dan ook nieuwe inritconstructies
Bij veel woningen in het herstratingsgebied liggen al inritten (ook wel genoemd: uitwegen).
De meeste uitwegen worden duidelijk wél gebruikt. Maar er zijn er ook die niét aansluiten op
een parkeerplaats op eigen erf. En ook hebben niet alle uitwegen een bijbehorende
vergunning.
Een uitweg gaat ten koste van een openbare parkeerplaats. Maar dit is aanvaardbaar als
hierdoor een auto op privéterrein in plaats van de openbare ruimte geparkeerd wordt.
Wij willen de situatie op orde brengen: een nieuwe start maken door de nul-situatie vast te
leggen, nieuwe uitwegen aan te leggen en nieuwe vergunningen te verlenen.
Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt ook u (kosteloos) een uitweg en vergunning
Voor een uitweg en vergunning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
Er is een minimale breedte van 2 meter naast uw woning voor parkeren beschikbaar;
•
Door de inrichting van uw tuin is parkeren op eigen terrein (naast de woning) ook echt
mogelijk gemaakt.
Graag horen wij of u een uitweg en vergunning wilt aanvragen
Vlak vóór de start van de uitvoering van het herstratingsplan controleren wij of een
parkeerplaats op eigen terrein is aangelegd. Wij nemen dan weer contact met u op. Daarna
kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. De uitweg leggen wij aan. Voor de vergunning
en aanleg brengen wij géén kosten in rekening.
Wij horen graag vóór 14 december van u of u een parkeerplaats naast uw woning gaat
aanleggen en een vergunning en uitweg wilt aanvragen. Wij passen dan onze
ontwerptekening van het herstratingsplan daar op aan.
Wij verwachten begin februari met onze werkzaamheden te starten. U heeft dus nog even
de tijd om uw tuin in orde te maken. De exacte datum waarop wij dit komen controleren
geven wij u tegen die tijd nog door.
Bestaande vergunningen komen te vervallen
Zoals gezegd gaan we de nul-situatie vastleggen. Bestaande uitwegvergunningen komen te
vervallen. In plaats daarvan krijgt iedereen die aan de voorwaarden voldoet een nieuwe

vergunning. Heeft u een bestaande vergunning? Wilt u daarvan dan (een kopie) met ons
delen?
U krijgt van ons dus nog bericht over;
•
het moment waarop wij de aanwezigheid van een parkeerplaats in de tuin komen
controleren;
•
het vervallen van de bestaande vergunning;
•
het moment dat u nieuwe vergunning kan aanvragen.
Uw reactie (en eventuele kopie van vergunning) graag via email
Graag horen wij via ons emailadres gemeente@krimpenaandenijssel.nl of u een uitweg wilt.
Ook kunt u via dit adres uw eventuele (kopie van) de bestaande vergunning naar ons sturen.
Heeft u nog vragen?
Heeft u over deze brief nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met mevrouw M.
Ririassa-de Winter. Zij staat u graag te woord. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14
0180.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

Dhr. Ing. J.A. Soede,
Procesmanager Openbare Ruimte.
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