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Capelle aan den IJssel, 3 april 2020 

 

Aan de omwonenden van de Evertsenstraat, 

Het is uiteraard geen verrassing meer dat aan de Evertsenstaat 27 appartementen worden ontwikkeld. We hebben dat 

al op verschillende manieren met jullie gedeeld. Zo hebben we een informatiebijeenkomst gehouden in het buurthuis, 

zijn we te gast geweest bij een avond van het WOP en hebben we bij een aantal mensen al eerder een informatiebrief 

bezorgd. 

We hebben aan jullie als omwonenden beloofd dat we voorafgaand aan de bouw een tweede informatiebijeenkomst 

gaan organiseren. Dat hadden we graag gedaan, maar door de perikelen rondom het corona-virus is dat nu niet mogelijk. 

Daarom informeren wij jullie met deze brief. Deze informatie zal ook op de site van het WOP worden opgenomen, dan 

is hij makkelijk terug te vinden. 

Inmiddels hebben we op 9 maart 2020 de Omgevingsvergunning Bouwen van de gemeente ontvangen. De start van de 

bouw komt er dus aan. Half april starten we met het gereed maken van het bouwterrein, eind april starten we 

daadwerkelijk met de bouwactiviteiten. 

De bouwwerkzaamheden van de nieuwe appartementen zullen niet ongemerkt voorbij gaan. Dat zouden we wel willen, 

maar het is begrijpelijk dat dat nu eenmaal niet zo is. Wel willen wij ervoor zorgen dat jullie er zo weinig mogelijk van 

merken. We doen dat op verschillende manieren, de belangrijkste noemen wij in deze brief. 

Smalle straten 

Iedereen is zich bewust van de smalle straten. Toch gaan wij de komende maanden behoorlijke hoeveelheden materialen 

aanvoeren. Om daar ruimte voor te maken gaan we op ons perceel een aantal openbare parkeerplaatsen creëren die 

direct toegankelijk zijn vanaf de Evertsenstraat. Het aantal parkeerplaatsen dat wij daar toevoegen gaan we ook tijdelijk 

wegnemen in de Van Kinsbergenstraat en de Evertsenstraat. Door de ruimte die zo vrij komt voorkomen wij schade door 

langsrijdende vrachtwagens aan geparkeerde auto’s en blijft het aantal beschikbare parkeerplaatsen gelijk. In het 

weekend zijn deze parkeerplaatsen in de Van Kinsbergenstraat en de Evertsenstraat uiteraard wel te gebruiken door de 

omwonenden. 

Aanrijdroute 

De aanrijdroute is vooraf vastgesteld. Hierbij hebben we gekozen voor het gebruik van wegen waar ons bouwverkeer de 

laagste impact heeft. In de Van Kinsbergenstraat en de Evertsenstraat voegen we daar een snelheidsbeperking voor het 

bouwverkeer aan toe. 

Werktijden 

Voor de werktijden houden we als grenzen de gemeenteverordening aan. Over het algemeen wordt er gewerkt tussen 

circa 7:00 tot 16:00 uur. 

Om één en ander inzichtelijk te maken voegen wij twee bijlagen bij. Op de eerste ziet u de aanrijdroute, op de tweede 

ziet u de tijdelijke situatie in de omgeving van de Evertsenstraat. Wij gaan ons ervoor inzetten dat we een goede 

(tijdelijke) buur zijn en kijken er naar uit aan het einde een mooi woongebouw aan de Evertsenstraat op te leveren. Heeft 

u vragen of opmerkingen, mail dan naar decommandeur@lambrane.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

Het team van De Commandeur 
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