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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden aan de centrumring. De weg wordt
opnieuw ingericht volgens het ontwerp van de centrumring dat we de afgelopen jaren samen
met Capellenaren hebben uitgewerkt.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dura Vermeer en starten op
maandag 1 oktober 2018.
Wat gaat er gebeuren?
De kruising Reigerlaan / Kerklaan, Kerklaan-midden, Reigerlaan-west, het parkeerterrein voor
de Koperwiekflat en de inrit van de nieuwe parkeergarage worden opnieuw ingericht volgens
het ontwerp van de centrumring.
Gelijktijdig worden de duikers (singelverbindingen) en een deel van het riool vervangen.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.
Rivierweg 111
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel
www.capelleaandenijssel.nl
gemeente@capelleaandenijssel.nl

Telefoon: 14010
Telefax: 010 - 2848800
BTW nummer: 001877045B05
IBAN: NL41INGB0006691797
BIC nummer: INGBNL2A
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Ontwerp centrumring met het betreffende werkgebied

Hoe gaat het gebeuren?
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in een aantal
fasen uit. Gedurende de gehele periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Woningen en
bedrijven(bestemmingsverkeer) op de Kerklaan-midden blijven altijd bereikbaar via de
rotonde Duikerlaan.
Hoe lang gaat het duren?
De werkzaamheden zullen, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, eind 2018 /
begin 2019 zijn afgerond. De nieuwe parkeergarage en distributiestraat van de Koperwiek
worden vanaf 25 oktober opengesteld.
Bereikbaarheid:
De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd om de bereikbaarheid van de
woningen en bedrijven te waarborgen.
Tijdens de werkzaamheden aan de parkeerplaats voor de Koperwiekflat worden er tijdelijke
parkeerplaatsen langs de Kerklaan gerealiseerd. Het huidige parkeerterrein wordt in zijn
geheel vervangen en is niet beschikbaar van 1 oktober tot 25 oktober. In deze periode
kunnen bewoners met een parkeerontheffing ook gebruik maken van de parkeerplaats van
Albert Heijn.
De parkeerterreinen aan de oostzijde van de Kerklaan worden bereikbaar gehouden via de
huidige of aan te leggen tijdelijke inritten. Dit zal met bebording worden aangegeven.
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Informatie
Voor het ingaan van de volgende fase wordt u, per brief, nader geïnformeerd.
Werkzaamheden nutsbedrijven
Gelijktijdig met werkzaamheden van de gemeente worden er diverse aanpassingen
uitgevoerd aan kabels en leidingen.
Omleidingen
Voor het bestemmingsverkeer (bestemming binnen werkgebied) worden passende
verkeersmaatregelen getroffen waarbij gebruikgemaakt wordt van verwijzingsborden en
mobiele tekstkarren.
Voor doorgaand verkeer worden passende omleidingsroutes ingesteld.
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Reist u met de bus? Kijk dan voor actuele informatie over buslijnen 37 en B4 op
https://www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/bus-37.html
Vragen of opmerkingen
Meer informatie kunt u vinden op www.capellebouwtaandestad.nl. Heeft u vragen over de
werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente Capelle aan den IJssel via 14 010
of stuur een e-mail naar centrumring@capelleaandenijssel.nl.
Voor aanvullende informatie en vragen kunt u ook terecht in De Werkkamer. De Werkkamer
is gevestigd op het Amnestyplein naast het gemeentehuis. Openingstijden: dinsdag tot en
vrijdag van 10:00-16:00 uur.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de unit Vergunningen, Toezicht en Handhaving,

M.A. van Donge

