Beste mevrouw, heer,
In 2018 hebben wij u een paar keer geïnformeerd over het project “Langeland, the next
generation”. Er zijn twee bijeenkomsten in uw wijk gehouden. Wij hebben u daar voor
uitgenodigd. Bij het toekomstbestendig herinrichten komen veel thema’s om de hoek
kijken. Die dragen elk op hun eigen manier bij aan een krachtige en veilige wijk.
Het visiedocument “Langeland” is vastgesteld. Wij hebben u daarover een publieksfolder
gestuurd. Het hele document kunt u bekijken via www.krimpenaandenijssel.nl
Verder zijn -op basis van dit document- de eerste herstratings- en rioleringsplannen voor
Langeland voorbereid. Fase 1 en 2 zijn klaar. Fase 3 is nu in uitvoering.
Nu zijn we zover dat wij u het riolerings- en herstratingsplan kunnen presenteren voor het
deel van Langeland waar ú woont: fase 4. En ook bieden wij u de mogelijkheid om over dit
plan uw mening te geven.
Digitale inloopbijeenkomst op woensdag 16 juni
Voor het plan starten we een participatieprocedure. U kunt daaraan meedoen tijdens een
digitale inloopbijeenkomst op woensdag 16 juni van 19.00 tot 20.30 uur.
Wij zijn gewend om dit soort bijeenkomsten in een zaaltje in (de directe omgeving van) het
herstratingsgebied te houden. Maar door de corona-maatregelen kan dit nu niet. Omdat wij
toch graag met u over het ontwerp van gedachten wisselen hebben wij een digitale
bijeenkomst georganiseerd.
Om de digitale bijeenkomst goed te laten verlopen, wordt deze verzorgd door Bureau
Buhrs.
U kunt zich per e-mail aanmelden voor deelname aan de bijeenkomst. Dit kunt u doen door
(vóór 11 juni) een bericht te sturen naar marleenririassa@krimpenaandenijssel.nl.
Het ontwerp in te zien op de website én in de eco-unit
Het ontwerp kunt u bekijken op onze website via
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Langelandfase4.
Ook kunt u het bekijken in de eco-unit die staat aan het eind van de parkeerplaats aan de
Zonnebloem; vlakbij de Wegwijzer. De eco-unit is geopend op donderdagen van 11.00 tot
12.00 uur. Dan houdt de opzichter, die namens de gemeente het werk in Langeland
begeleidt, daar spreekuur. Zijn naam is de heer André Augustijn. Hij is telefonisch
bereikbaar via 0637-355129. Komt het tijdstip van 11.00 tot 12.00 uur op donderdag u niet
uit, dan kunt u hem bellen om een afspraak op een ander moment te maken.
U kunt een reactie geven
U kunt bij de gemeente een reactie inleveren. Dit kan op een aantal manieren:
• tijdens de digitale inloopbijeenkomst;
• schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders;

•

per email naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Uw reactie is belangrijk
Het is belangrijk dat u uw stem laat horen! Graag “ontmoeten” wij u tijdens de digitale
inloopbijeenkomst. En ook horen wij graag uw mening over het ontwerp via één van de
bovengenoemde mogelijkheden.
Klankbordgroep Langeland Next Generation
Namens alle bewoners is de Klankbordgroep Langeland Next Generation actief. Alle leden
van de groep zijn bewoners van het gebied. Met de Klankbordgroep hebben wij regelmatig
overleg.
Wij maken brengen de Klankbordgroep graag (nogmaals) bij u onder de aandacht. U kunt
met vragen en opmerkingen natuurlijk direct bij ons terecht, maar ook bij de leden van de
Klankbordgroep. U kunt contact met hen opnemen via krimpenlangeland@gmail.com.
Ook bevelen wij de website van de Klankbordgroep van harte bij u aan:
www.krimpenlangeland.nl.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,

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