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Beste bewoner, 

Graag informeer ik u met deze bewonersbrief over de laatste stand van zaken van de herinrichting 

Kwartellaan. 

Ontwerp 

In de vorige bewonersbrief heeft u kunnen lezen dat het voorlopig ontwerp - dat medio juli 2020 door 

Gebiedsmanagers is gepresenteerd - goed is ontvangen door de bewoners van de Burgemeesterswijk en 

Vogelbuurt. Inmiddels is het ontwerp verder uitgewerkt tot een bestekstekening met behulp van de 

resultaten van de enquête. Doordat de gemeente subsidie heeft verkregen is de voorkeursvariant van 

bewoners en gemeenteraad met vrij liggend fietspad financieel haalbaar. Het fietspad wordt vier meter 

breed. Het voorlopig ontwerp kunt u vinden op www.maassluis/kwartellaan. De definitieve bestekstekening 

wordt begin juni op de website geplaatst. 

Versneld uitvoeren 

In de afgelopen vorstperiode zijn gaten en scheuren ontstaan in het wegdek van de Kwartellaan. De ergste 

schade is zo snel mogelijk opgeknapt. De gaten en de scheuren zijn 'uitgeblazen' en met warm asfalt gevuld 

en 'afgewalst'. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen zijn er borden geplaatst met een maxi-

mum snelheid van 30 kilometer per uur. En er is een onderbord geplaatst met de tekst 'slecht wegdek, mo-

torrijders opgepast'. 

De veiligheid van weggebruikers én de subsidievoorwaarden zijn reden om zo snel mogelijk te starten met 

de uitvoering van de herinrichting en daarmee het definitieve herstel van de schade. 



Ons kenmerk: 180257 

Voorlopige planning 
Naar verwachting start de uitvoering in week 30 en loopt tot en met week 34. De herinrichting wordt uitge-
voerd in twee delen (zie bijgevoegde faseringstekening): 

• Deel 1 Afsluiting Kwartellaan tussen Merellaan en Westlandseweg (Shell): maandag 26 juli t/m vrij-
dag 13 augustus. 

• Deel 2 Afsluiting Kwartellaan tussen Merellaan en Lijsterlaan: zaterdag 14 augustus t/m vrijdag 27 
augustus. 

Tijdens het eerste deel van de uitvoering wordt de Kwartellaan geheel afgesloten om in logische volgorde zo 
snel mogelijk te kunnen werken. Tijdens deel 2 van de uitvoering wordt de Kwartellaan weer gedeeltelijk 
opengesteld. 

Parkeren tijdens uitvoering fase 2 
Tijdens de uitvoering van fase 2 hebben de bewoners van de Kwartellaan geen parkeerplaatsen. Om de par-
keerdruk in de wijk zo laag mogelijk te houden denkt de gemeente aan het inrichten van een tijdelijke par-
keerplaats op het basketbalveld. 

Ook heb ik een vraag voor de mensen die aan de Kwartellaan/Korhoenstraat wonen: hebt u in deze periode 
een verhuizing of huwelijk e.d.? Neem dan contact op om dit af te stemmen tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Vragen 
Met vragen kunt u contact opnemen met Maarten Klop (m.klop@maassluis.nl, 010-5931895) of met mij 
(c.de.nijs@maassluis.nl, 06-25390281). 

Met vriendelijke groet, 

Coen de Nijs 
Projectleider 

Bijlage: faseringstekening werkzaamheden herinrichting 
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