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Aan de bewoners/gebruikers van dit pand Postbus 55 

3140 AB Maassluis 

T 14 010 

E gemeente@maassluis.nl 

I www.maassluis.nl 

ons kenmerk UIT-14-16511/Z-11-02604 datum 17 september 2014 

uw kenmerk uw brief van 

contactpersoon mevrouw C. Hofman doorkiesnummer 010-5931793 

onderwerp informatieavond plannen Sluispolder West / De bijlage(n) 

Vlietlocatie 
O 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Op 8 juli 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de herstructureringsplannen 
Sluispolder-West en seniorencomplex De Vliet in de binnenstad. Deze herstructurering word t een 
samenwerking tussen de gemeente en woningcorporat ie Maasdelta. 

De huidige woonwi jk Sluispolder-West met veel verouderde hoogbouw, wordt herontwikkeld naar 
een tuindorp met voornameli jk laagbouw en eengezinswoningen. Ook wordt er in de eerste fase op 
de hoek van de G.A. Brederolaan en de G. Gezellestraat een nieuwe basisschool met sportzaal 
gebouwd voor CBS Het Spectrum. Op de huidige locatie van De Vliet komt onder andere een 
supermarkt met daarboven woningbouw. Het huidige weekmarkt terrein aan de Boogertstraat zal 
worden verplaatst naar het Marelplein. In de plannen is voldoende parkeergelegenheid opgenomen 
voor het winkelend publiek, de bestaande en toekomstige bewoners van het gebied. 

Graag nodigen we u uit voor een informatieavond over het project op: 

Woensdag 1 oktober 2014 tussen 18.30 uur en 20.30 uur in Koningshof 

Tijdens de avond wordt elk half uur een presentatie gegeven over de plannen. U kunt dus zelf kiezen 
welke t i jd u het beste past. De eerste presentatie vindt plaats om 18.45 uur. Er is door lopend de 
gelegenheid om bij de informatiestand de plannen nader te bekijken en vragen te stellen. Dus ook 
voorafgaand en na afloop van de presentaties. Voorafgaand aan deze informatieavond zijn alle 
huurders van Maasdelta waarvan de woning gesloopt of gerenoveerd gaat worden al over hun 
specifieke situatie geïnformeerd. 

Illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Graag to t ziens op 1 ol<tober. 

Hoogaclitend, 

het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris,. i de 

mr A.J.T. Korthout Drs. 

an Maassluis, 
rgemeester. DU 
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