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Aan de bewoners van
Schilderspad 1 t/m 9
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Albert Cuypstraat 2 t/m 110 en 1 t/m 109
Paulus Potterlaan 1 t/m 43
Slotlaan 24 t/m 130
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onderwerp Behandeld door/e-mail

de heer D. van den HeuvelStart werkzaamheden Rubenssingel
D.van.den.Heuvel@capelleaandenijssel.nl 

Beste meneer en/of mevrouw,

Op 14 februari 2022 start de gemeente met het onderhoud van de Rubenssingel e.o.    
In deze brief krijgt u informatie over wat dit voor u betekent in de volgende maanden (zie 
bijgevoegd planning / fasering). 
 
Wat gaan we doen?
We vervangen niet alleen de riolering. We combineren het werk om voor zo min mogelijk 
overlast te zorgen. Naast het vervangen van de riolering:

• Leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Doordat 
de leiding diep in de grond ligt voert hij in natte periodes het teveel aan water af en in 
droge periodes geeft de leiding water aan zijn omgeving af.

• Plaatsen we waar mogelijk, ondergrondse (afval)containers.
• Hogen we de straat op. Hierbij gebruiken we zo veel mogelijk de bestaande stenen.
• Verbeteren we de parkeerruimte en spelen we waar mogelijk in op de parkeerwensen 

in uw wijk.
• Vervangen we de verlichting. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte 

lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.
• Vernieuwen we het openbaar groen. De vergunning die nodig is om de bomen te 

kappen is afgegeven en het kappen is gemeld op de gemeentepagina.
 
Wat doen we eerst?
Voor we starten met het verwijderen van de riolering, verwijderen we eerst het groen. 
Hierna start de aannemer met het werk. De aannemer H&T Infra uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel informeert u over de volgorde van het werk. 
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Wij verzoeken u voor aanvang van de werkzaamheden eventuele overhangende takken te 
snoeien om de aannemer voldoende werkruimte te bieden de opsluitband op de erfgrens te 
verwijderen. Om onnodige schade te voorkomen, adviseren wij u waardevolle beplanting aan 
de rand van uw tuin tijdelijk te verwijderen. 
 
Wat betekent dit voor u?
Het werk geeft overlast. Om ons werk te kunnen doen sluiten we straten in de wijk af. Woont 
u in de afgesloten straat dan parkeert u uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk. We leggen 
loopplanken neer zodat u uw woning kunt bereiken. 

Tijdens het werk sluiten we de riolering niet af. U kunt dus gewoon douchen, naar het toilet 
gaan, de vaatwasser gebruiken en water uit de kraan drinken.
 
Hoe lang gaat het duren?
We verwachten dat het werk medio eind juli 2022 klaar is. Aan deze brief hebben we de 
planning van het werk toegevoegd, Op deze planning kunt u zien wanneer en waar we bezig 
zijn.
 
Wilt u meer informatie?
Op https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/werkzaamheden-rubenssingel-en-
albert-cuypstraat vindt u alle informatie over het project. De komende maanden houden we u 
via deze website en/of brieven op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met C. de Groot, 
toezichthouder, via 06-44393947 of c.de.groot@capelleaandenijssel.nl.  Ook kunt u contact 
opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel via 
telefoonnummer 14010.
 

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

M. el Achrafi 
afdelingshoofd Stadsbeheer 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend.
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