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De Meerkoetstraat e.o.
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de heer M.A. Harlaaruitnodiging online presentatie Meerkoetstraat
m.a.harlaar@capelleaandenijssel.nl

Beste meneer en/of mevrouw,

In 2020 heeft u een brief ontvangen over groot onderhoud in uw wijk. Inmiddels zijn er flinke 
stappen gemaakt in de voorbereiding van het project. Met deze brief informeren we u over 
een online presentatie met verdere informatie hierover en waar u terecht kunt met eventuele 
vragen.
   
Uitnodiging online presentatie
 Normaal gesproken nodigen we u nu uit voor een bewonersavond om u over de laatste stand 
van zaken te informeren. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om voor een grote 
groep mensen een bewonersavond te organiseren. 
 
We hebben voor u daarom een online presentatie gemaakt. Hierin staat alle beschikbare 
informatie over het project. We nodigen u dan ook uit om naar de projectpagina van het 
project Meerkoetstraat te gaan. Op deze pagina treft u een presentatie (pdf-document) aan 
waar u zelf doorheen kunt klikken. 
 
De projectpagina is te vinden op: 
www.wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/werkzaamheden-meerkoetstraat-
sternenhof
 
 Welke informatie vindt u in de presentatie?
   In de online presentatie vindt u onderstaande onderdelen: 

• Een overzicht van de werkzaamheden die we uitvoeren bij u in de wijk.
• Inrichtingsplan: in deze presentatietekening staat een plattegrond van de hele wijk 

waarop de nieuwe rijbaan, parkeervakken, stoepen en het openbaar groen is 
aangegeven;
Daarnaast is de locatie van ondergrondse containers en lichtmasten aangegeven. Op 
de tekening staat ook een indicatie van de ophoging die plaats gaat vinden. Wanneer 
het ontwerp sterk afwijkt van de bestaande situatie dan zoomen we hierop in met een 
apart stukje tekening en beschrijven we hoe dit tot stand is gekomen;
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• Groenplantekening: op deze tekening staan alle groenvoorzieningen in de wijk 
aangegeven. Zoals plantvakken voorzien van gras of struiken en boomvakken met 
een bestaande of nieuwe boom;

• Wat betekenen deze werkzaamheden voor u.
• Planning.

  
Vragen en opmerkingen
De gemeente geeft u nu via deze online presentatie inzage in het inrichtingsplan en stelt u 
uiteraard in staat om hierop te reageren. U kunt uw vragen of opmerkingen mailen naar 
projectleider Marcel Harlaar: m.a.harlaar@capelleaandenijssel.nl.
 
Heeft uw vragen en/of opmerkingen? Dien deze dan tot uiterlijk donderdag 24 februari 2022 
in. Vragen of opmerkingen die na deze datum binnenkomen kunnen wij helaas niet meer 
verwerken.
 
We verzamelen alle vragen die binnenkomen over het project. Uiterlijk op vrijdag 4 maart 
2022 plaatsen we alle vragen met de antwoorden op de online projectpagina. Zo heeft u een 
overzicht van alle gestelde vragen en kunt u de antwoorden teruglezen. 

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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