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Herstraten Langeland
fase 2; afronding
inspraakprocedure

Geachte heer, mevrouw,
Op dit moment is het riolerings- en herstratingsplan Langeland Next Generation fase 2 in
voorbereiding.
Voor dit plan is een inspraakprocedure gestart. In het kader van die procedure hebben wij u
uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 9 mei jl.
Het inspraakrapport is vastgesteld
Alle reacties die wij in het kader van de inspraakprocedure hebben ontvangen zijn opgenomen en
becommentarieerd in een inspraakrapport. Dit rapport is door het college van burgemeester en
wethouders vastgesteld en daarmee is de inspraakprocedure afgerond. Het rapport en de aan de
hand daarvan aangepaste tekening kunt u terugvinden op onze website
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Langelandfase2.
Inrichting hofjes
De speeltoestellen in de hofjes kunnen nog vele jaren meegaan. Om kapitaalvernietiging te
voorkomen is onze insteek om de bestaande speeltoestellen terug te plaatsen. De ondergrond van
de hofjes zal zoveel mogelijk bestaan uit gras. De groene aankleding van de hofjes zal worden
besproken met bewoners in een aparte bewonersbijeenkomst waarvoor de direct omwonenden
persoonlijk zullen worden uitgenodigd.
Ook voor de inrichting van het speelplaatsje aan de Waterkers zal te zijner tijd nog een aparte
inspraakbijeenkomst worden gehouden waarvoor eveneens een schriftelijke uitnodiging zal worden
verzonden.
Start uitvoering
De start van de uitvoering van het civieltechnisch werk door onze aannemer is afhankelijk van de
start van de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen. Daarover vindt op dit moment overleg met
de nutsbedrijven plaats. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de nutsbedrijven medio november met
hun werkzaamheden starten. Onze aannemer kan dan begin 2020 met zijn werkzaamheden
aanvangen.
Over de definitieve startdatum zullen wij u nog nader informeren.
Hoogachtend,
Namens het college
van burgemeester en wethouders,

Ing. J.A. Soede,
Adjunct-directeur afdeling Ruimte

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

