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Geachte heer/mevrouw,
De afgelopen weken heeft u gemerkt dat wij werken aan een mooier centrum.
We richten de weg opnieuw in volgens het ontwerp van de centrumring dat we de afgelopen
jaren samen met Capellenaren uitwerkten.
In deze brief leggen wij uit wat u de komende periode kunt verwachten.
Waar maken we Capelle aan den IJssel mooier?
We richten de kruising Reigerlaan / Kerklaan, Kerklaan-midden, Reigerlaan-west, het
parkeerterrein voor de Koperwiekflat en de inrit van de nieuwe parkeergarage opnieuw in
volgens het ontwerp van de centrumring.

Ontwerp centrumring met het betreffende werkgebied

Wat doen we nog meer?
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Gelijktijdig vervangen we de duikers (singelverbindingen) en een deel van het riool.
Ook worden er diverse aanpassingen uitgevoerd aan kabels en leidingen.
Door de werkzaamheden met elkaar te combineren, hoeven we de weg niet vaker dan nodig
op te breken.
Hoe lang gaat het duren?
We ronden alle werkzaamheden eind 2018 / begin 2019 af. Wanneer precies hangt ook af
van de weersomstandigheden.
Wanneer is het parkeerterrein bij de Koperwiekflat klaar?
Vanaf 25 oktober kunt u weer gebruiken maken van het parkeerterrein voor de Koperwiekflat.
We maken hiervoor een tijdelijke aansluiting op de rotonde. Als alle werkzaamheden klaar
zijn, kunt u het parkeerterrein bereiken via een inrit vanaf de Kerklaan.
Hoe zit het met de blauwe zone op het parkeerterrein bij de Koperwiekflat?
Zodra het totale werk gereed is (eind 2018 / begin 2019), brengen we de parkeertijd in de
blauwe zone terug naar maximaal 3 uur. Volgens afspraak vervalt de tijdelijke ingestelde
maximale parkeertijd van 1 uur dan.
Wanneer wordt de parkeergarage Koperwiek geopend?
Op 26 oktober wordt de parkeergarage geopend. De entree bereikt u tijdelijk via het
parkeerterrein voor de Koperwiekflat.
Ook de distributiestraat ( naast de entree van de parkeergarage) is via het parkeerterrein
bereikbaar.
Als alle werkzaamheden klaar zijn, zijn het parkeerterrein, de parkeergarage en de
distributiestraat bereikbaar via een inrit vanaf de Kerklaan.
Blijft mijn woning/bedrijf bereikbaar?
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden in een aantal
fasen uit. Woningen en bedrijven (bestemmingsverkeer) op de Kerklaan-midden blijven altijd
bereikbaar. We maken gebruik van verwijzingsborden en mobiele tekstkarren om u te laten
weten hoe u bij uw woning of bedrijf kunt komen.
Op het kaartje op de volgende pagina ziet u hoe het bestemmingsverkeer mag rijden.
Hoe kan ik de parkeerterreinen langs de Kerklaan bereiken?
Vanaf 25 oktober is het parkeerterrein Koperwiekflat weer beschikbaar voor parkeren, waarbij
deze tot einde werkzaamheden bereikbaar is via een tijdelijke aansluiting op de rotonde.
De parkeerterreinen aan de oostzijde van de Kerklaan kunt u bereiken via de huidige of aan
te leggen tijdelijke inritten. Dit geven we met bebording aan.
Vanaf 25 oktober bereikt u de parkeerterreinen aan de westzijde van de Kerklaan (Vijverhof
en Tuinfluiter) via de Steenloperstraat. De verkeersbrug naar de Kerklaan sluiten we in deze
periode af voor gemotoriseerd verkeer.
Op het kaartje op de volgende pagina ziet u hoe het bestemmingsverkeer mag rijden.
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Ik val niet onder bestemmingsverkeer. Hoe moet ik rijden?
Gedurende de gehele periode wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Hiervoor worden
passende omleidingsroutes ingesteld.

Overzichtstekening met bereikbaarheid Centrumgebied
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Ik reis met de bus, zijn mijn haltes nog beschikbaar?
Kijkt u voor actuele informatie over buslijnen 37 en B4 op
https://www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/bus-37.html
Ik heb nog vragen of opmerkingen, waar kan ik terecht?
Meer informatie over de veranderingen in het centrum 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.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Stadsbeheer,

S.L.C. Huizinga

