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Beste bewoners, 
 
Met deze brief informeer ik u over de herinrichting van de Kwartellaan. Tevens nodig ik u uit om mee te 
denken over deze herinrichting. Door de genomen coronamaatregelen zal dat anders verlopen dan we 
gewend zijn. Daarover straks meer. Nu eerst de vraag: waarom wordt de Kwartellaan opnieuw ingericht? 
 
Herinrichting Kwartellaan 
De Kwartellaan is toe aan een opknapbeurt. Met deze opknapbeurt werken we aan de onderstaande 

punten: 

1. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid worden verbeterd. Dat doen we door de straat zo in te 

richten dat de snelheid van het verkeer afneemt. Daarnaast kijken we of we een aparte 

fietsinfrastructuur kunnen aanleggen. Hierdoor worden de fietsers van het autoverkeer 

gescheiden en dat is veiliger. We willen twee mogelijkheden onderzoeken: een vrijliggend 

fietspad in de berm, of het aanbrengen van fietsstroken op de weg.  

2. De waterberging in de Kwartelsingel wordt vergroot. We krijgen straks meer ruimte om de singel 

te verbreden. Daardoor kan er meer water opgevangen worden en zo voorkomen we 

toekomstige wateroverlast op en rondom de Kwartellaan. 

3. Tevens gaan we de straat vergroenen. Meer groen biedt verkoeling tijdens hitte en houdt 

regenwater vast. Dat maakt de leefomgeving prettiger en gezonder.  

Bewoners worden geïnformeerd en denken mee 

Het Maassluise ingenieursbureau Gebiedsmanagers ondersteunt de gemeente bij de aanpak van de 

Kwartellaan. Graag hadden Gebiedsmanagers en de gemeente Maassluis u uitgenodigd voor een 

bewonersbijeenkomst bij u in de buurt. Maar een bijeenkomst zit er nu niet in vanwege de 

coronamaatregelen. Desondanks willen wij u goed informeren over het project en vinden wij uw mening 

als omwonende en gebruiker van de Kwartellaan belangrijk om mee te nemen in het project. 
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Gebiedsportaal Kwartellaan 

Speciaal voor u als omwonende, is een Gebiedsportaal ingericht. Het Gebiedsportaal is een online 

omgeving waarin alle relevante projectinformatie voor u als bewoner beschikbaar is. 

Ook delen we in het Gebiedsportaal informatie en tips over klimaatadaptatie: hoe voorkomen we 

overlast van hevige regenbuien of hitte tijdens de zomer? In de openbare ruimte zijn hiervoor veel 

mogelijkheden. Als bewoner kunt u ook een goede bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Onderaan de 

brief ziet u hoe u het Gebiedsportaal kunt bereiken. 

Meedenken via de digitale enquete Kwartellaan 

Wij horen graag uw wensen en ideeën over de Kwartellaan. Dit kan via de digitale enquête. Op deze 

manier zijn wij straks op de hoogte van uw ideeën, wensen en zorgen. Het invullen van de digitale 

enquête is eenvoudig, snel en duurzaam. Als u de enquête liever op papier invult in plaats van digitaal, 

neemt u dan contact op met de gemeente. We zullen dan een papieren versie van de enquête naar uw 

woonadres zenden. Het telefoonnummer vindt onderaan deze brief.  

Wat doen we met uw mening en ideeën? 

De uitkomsten van de enquête gebruiken we bij het verdere ontwerp van de herinrichting van de 

Kwartellaan. Wij publiceren de uitkomsten van de enquête via het Gebiedsportaal. U kunt bij het 

invullen van de vragen ook aangeven of u betrokken wilt blijven bij de plannen voor de Kwartellaan. Hoe 

we dat gaan organiseren, is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra wij daar een oplossing voor hebben, 

informeren wij u daarover. Heeft u hier zelf een idee voor? Dan horen we dat natuurlijk graag. 

Wie zijn uitgenodigd voor de enquête? 

Bij het maken van de keuze wie we uitnodigen voor de digitale enquête hebben we de volgende 

afwegingen gemaakt: 

• wie zijn de direct aanwonenden? 

• wie maken er nog meer gebruik van deze doorgaande weg? 

• waar ligt logisch gezien de grens volgens de gemeente om de Kwartellaan als doorgaande 

weg te gebruiken of toch te kiezen voor bijvoorbeeld de Nachtegaallaan of de Dr. Jan 

Schoutenlaan om de wijk te verlaten? 

Op het kaartje onder deze brief ziet u het gebied waar deze brief is bezorgd. 

Mocht u iemand kennen die ook wil meedenken, maar niet in het bezorggebied woont? Deze inwoner 

kan dan bellen met mij. 

Hoe en wanneer kunt u de enquête invullen? 

Vanaf dit moment is de enquête digitaal beschikbaar. U kunt de enquête invullen op uw smartphone, 

tablet, laptop of vaste computer. De enquête is bereikbaar op 2 manieren: 

- U scant de QR-code onderaan deze brief; 

- U gaat naar het internetadres http://enquêtekwartellaan.gebiedsmanagers.nl 

De enquête is beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord moet u direct invullen als u op de pagina 

komt. Het wachtwoord is: Kwartel2020 

http://enquetekwartellaan.gebiedsmanagers.nl/
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U kunt de enquête tussentijds sluiten. Als u daarna op hetzelfde apparaat opnieuw naar het adres van 

de enquête surft, kunt u verdergaan waar u was gebleven. U hoeft de enquête dus niet in één keer in te 

vullen; u kunt er rustig de tijd voor nemen. 

De periode dat de enquête digitaal beschikbaar is, is beperkt. De sluitingsdatum is 29 mei 2020. Tot deze 

datum kunt u de enquête invullen. Let dus op dat u de enquête tijdig invult.  

Uw antwoorden zijn anoniem. Met uw gegevens gaan wij strikt vertrouwelijk om en deze worden 

uitsluitend binnen dit project gebruikt. Als u vragen heeft over deze wijze van enquêteren, neemt u dan 

contact op met de gemeente. 

 

Heeft u vragen over het project, de enquête of het Gebiedsportaal? 

Neem dan contact op met Maarten Klop (m.klop@maassluis.nl, 010-5931895) of met mij 

(m.s.de.jong@maassluis.nl, 010-5931825). 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn de Jong 
Projectleider infra 
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 Enquête inlog: 

 

Of via http://enquêtekwartellaan.gebiedsmanagers.nl 

Wachtwoord: Kwartel2020 

 

Gebiedsportaal inlog: 
 

 
 

Gebruikersnaam: Bewoners-Kwartellaan 

Wachtwoord: bew.kwartellaan2020! 

 
 

Verspreidingsgebied bewonersbrief herinrichting Kwartellaan: 

 
 

http://enquetekwartellaan.gebiedsmanagers.nl/

