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Beste mevrouw/heer,

Graag nodig ik u uit voor een inloopavond over het herstel van de kademuur Haven (M1) op donderdag 
17 november 2022 tussen 19:00 uur en 20:00 uur. Deze avond vindt plaats in Grand Café De Waker, 
Markt 6. Er is geen centraal programma, u kunt binnenlopen en het plan bekijken en vragen stellen. De 
koffie en/of thee staat voor u klaar!

Voorbereiding project
Eerder hebben wij omwonende geïnformeerd over het herstel van de kademuur en de inrichting van de 
openbare ruimte daar omheen. Omdat het toenmalig plan nog enkele aandachtspunten had voor de 
uitvoering is besloten een deskundige aannemer te betrekken. Bij de aanbesteding is de keuze gevallen 
op aannemer De Vries Werkendam BV, die naar ons oordeel het beste plan heeft ingediend. Dit plan is 
door de aannemer samen met de gemeente uitgewerkt en is op 8 november jl. door het college 
vastgesteld. Wat het plan inhoudt en wat dit voor u betekent lichten wij graag toe tijdens de 
inloopavond. Ook vindt u hieronder en in de bijlagen alvast meer informatie.

Plan herstel kademuur
Het alternatieve plan (zie bijlage 1) gaat uit van hetzelfde principe als het oorspronkelijke plan, namelijk 
duurzaam herstel. Dit houdt in dat de kademuur niet volledig wordt vervangen. Alleen de houten 
funderingsonderdelen worden overgenomen en aan de voorzijde (de basaltmuur) worden de voegen 
hersteld. 

Inrichtingsplan openbare ruimte
Naar aanleiding van het eerder gedeelde voorlopig inrichtingsplan openbare ruimte zijn vragen en 
opmerkingen gekomen. Een aantal van deze opmerkingen is in de uitwerking van het definitief 
inrichtingsplan openbare ruimte meegenomen. De aanpassingen zijn:

 Het ontwerp van het zitplateau nabij/op de Wateringse Sluis is aangepast.
 Een extra ondergrondse afvalcontainer is toegevoegd aan het plan.
 Het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie blijft behouden (in de voorlopige 

versie van het inrichtingsplan zouden 2 parkeerplaatsen vervallen).

Het definitief inrichtingsplan openbare ruimte vindt u in bijlage 2.

Planning en vervolg
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Het plan voor herstel van de kademuur wordt door het college aangeboden bij de gemeenteraad, die het 
uiteindelijke besluit neemt over het plan en het benodigde budget. Pas na dit besluit van de 
gemeenteraad kan worden overgegaan tot uitvoering.

Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming, vergunningsprocedure en de levertijden van materialen start 
de uitvoering naar verwachting in het 1e kwartaal 2023.
Wanneer de werkzaamheden zijn ingepland stuurt de aannemer een brief met informatie over de 
uitvoering. Hierin staat onder andere informatie over de planning van de werkzaamheden, de 
bereikbaarheid van uw woning, parkeren en contactgegevens van de aannemer.

Vragen over deze brief
Heeft u vragen over deze brief? Neem contact op met projectleider Jeremy van den Bergh, 010-5931842
of jeremyb@maassluis.nl van de afdeling Ruimtelijke Projecten.

Meer informatie
Meer informatie (waaronder eerder verzonden bewonersbrieven) en de ontwerpen vindt u op 
www.maassluis.nl/kademuur-haven

Met vriendelijke groet,

Jeremy van den Bergh
Projectleider Infrastructuur

Bijlagen:
1) Principe ontwerp plan duurzaam herstel kademuur Haven M1
2) Definitief inrichtingsplan openbare ruimte
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