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Beste mevrouw/heer,

Op 3 april aanstaande starten we met het herstel van de kademuur Haven (vak M1). Op 17 november 
2022 vond een inloopavond plaats over de aanpak. Er zijn toen onder andere vragen gesteld over hoe de 
gemeente omgaat met eventuele schades door de herstelwerkzaamheden. 

Het antwoord op deze vragen, en nog veel meer, willen wij aan u presenteren tijdens een 
informatiebijeenkomst op donderdag 9 februari 2023 tussen 19:00 uur en 20:30 uur. U bent dan van 
harte welkom op het stadhuis van de gemeente Maassluis. We willen graag weten of u komt. Wilt u zich 
daarom aanmelden door een e-mail te sturen naar jeremyb@maassluis.nl. 

Aankondiging bouwkundige opname en metingen
In opdracht van aannemer De Vries Werkendam gaat 4RISK diverse monitoringswerkzaamheden 
uitvoeren, zoals een bouwkundige opname en metingen bij een aantal woningen in het werkgebied. De 
betreffende woningen ontvangen op zeer korte termijn een brief van 4RISK met daarin de benodigde 
informatie. Tijdens de bijeenkomst op 9 februari leggen we uit waarom we deze opnames en metingen 
gaan verrichten.

Planning en vervolg
Verdere communicatie over de uitvoering verloopt via de aannemer De Vries Werkendam. Zij hebben 
een omgevingsmanager aangesteld waar u straks met vragen of klachten terecht kunt. Zij zullen de 
voortgang bijhouden in de BouwApp. Informatie hierover ontvangt u van de aannemer. De 
werkzaamheden zijn naar verwachting begin oktober 2023 klaar.

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

Met vriendelijke groet,

Jeremy van den Bergh
Senior Projectleider Infrastructuur
Gemeente Maassluis
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