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Uitnodiging inloopbijeenkomst herziening bestemmingsplan ‘voorzieningenveld’ 
Datum: 28 november 2022, Kardinaal Alfrinkschool, dr. Jan Schoutenlaan 3, Maassluis 
Inlooptijd: van 18:00 – 20:00 uur 
Aanmelding: participatie@maassluis.nl  
 
Beste bewoner(s), 
 
Graag nodigt de gemeente Maassluis u uit voor een inloopbijeenkomst over de herziening van het  
bestemmingsplan voor het zogenoemde voorzieningenveld Burgemeesterswijk. Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt u informatie en kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.   
 
Het voorzieningenveld ligt ten zuiden van de Burgemeester Zaneveldflats. In dit gebied zijn nu de basisschool 
Kardinaal Alfrink (KAS), sportschool Life, kinderopvang Tik Tak, moskee Ibrahim en de Koninkrijkzaal van  
Jehova’s Getuigen gevestigd. De moskee en de Koninkrijkzaal blijven in dit gebied. De KAS en het  
naastgelegen gebouw (waar nu sportschool Life huurt) worden naar verwachting over ongeveer 2 jaar  
gesloopt. De KAS verhuist dan naar Wilgenrijk. Begin 2023 wordt gestart met voorbereidende  
werkzaamheden voor de bouw. Direct omwonenden ontvangen hier nog een brief over. 
 

Het voorzieningenveld is onderdeel van de afronding van de  
Burgemeesterswijk (zie afbeelding). Dit is een gezamenlijk project 
van de gemeente Maassluis en Maasdelta. De gemeente vernieuwt 
de bestemming van het voorzieningenveld, zodat Maasdelta hier 
woningen kan bouwen. Na de vernieuwing van het  
bestemmingsplan kunnen er maximaal 70 woningen gebouwd  
worden. Het gaat dan om een woongebouw met sociale huurwo-
ningen voor ouderen en laagbouw koop- en huurwoningen.  
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn ook medewerkers van Maasdelta 
aanwezig. 
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Vragen over deze brief? 
Neem contact op met projectleider Marije Wilkes, via e-mail m.wilkes@maassluis.nl of assistent projectleider 
Sylvia van Tilburg via e-mail s.a.m.van.tilburg@maassluis.nl of telefonisch via 014 010. 
U bent van harte welkom om langs te komen op 28 november. Wij stellen het op prijs als u zich uiterlijk  
25 november aanmeldt per e-mail participatie@maassluis.nl. Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt. 
Dan kunnen wij rekening houden met het aantal personen voor de catering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marije Wilkes, projectleider gebiedsontwikkeling 
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