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Uitnodiging informatieavond Fietscorridor 
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Beste bewoner, 

Graag nodigen wij u uit voor een digitale bijeenkomst over de Fietscorridor Algerabrug–
Capelsebrug; een onderdeel van de fietsverbinding Krimpenerwaard–Rotterdam. Tijdens deze 
online informatieavond legt de gemeente uit wat deze Fietscorridor voor u betekent en wanneer de 
werkzaamheden gepland staan. 

Wanneer:  Woensdag 13 januari 2021 
Tijd: 19:30 tot 20:30 uur (met uitloop tot 21:00 uur) 

De Fietscorridor 
De Fietscorridor bestaat uit bestaande fietspaden die we verbeteren zodat fietsers zichzelf snel, 
makkelijk en veilig van a naar b kunnen verplaatsen. Op de kaart op de achterzijde van deze brief 
ziet u welke fietsroute we verbeteren. Dit project heeft het doel om meer mensen gebruik te laten 
maken van de fiets in plaats van de auto. Als mensen vaker de fiets gebruiken heeft dit positieve 
gevolgen voor de doorstroming van het autoverkeer. Ook leidt het tot minder sluipverkeer door de 
Capelse wijken.  

Aanmelden 
In verband met de huidige coronamaatregelen organiseren wij deze bijeenkomst digitaal. Wilt u 
deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Meld u dan vóór 9 januari 2021 aan door een e-mail te 
sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp de tekst 
“bijeenkomst Fietscorridor’’. U ontvangt dan een aantal dagen van tevoren een e-mail met daarin 
de instructies om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst.  

Meer informatie
U kunt op onze website www.capellebouwtaandestad.nl/fietscorridor alvast informatie opzoeken 
over het project. Het verslag van de bijeenkomst is hier later ook op terug te vinden. 
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Vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Michèle Schumann via het e-mailadres 
m.schumann@capelleaandenijssel.nl. 

Wij zien u graag digitaal tegemoet op 13 januari in het nieuwe jaar!  

Met vriendelijke groet, 
namens het College van Burgemeester en Wethouders, 

J.M. Meijer 
plv. hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling 

Deze brief is geschreven via een digitaal proces. Daarom ziet u geen persoonlijke handtekening. 

Kaart van de fietscorridor die gemeente Capelle aan den IJssel wilt verbeteren 


