
 
 
 
 
 
 
Aan de bewoners van De Vliet: 
PC Hooftlaan 14 t/m 120 (e) en  
Zuidvliet 41 t/m 96 (e/o) 
 
 
 
 
 
Onderwerp : stand van zaken plannen Vlietlocatie 
Datum : 15 februari 2013 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
De afgelopen week heeft u in de media diverse berichten kunnen lezen over plannen voor de 
Vlietlocatie en omgeving. Om te voorkomen dat deze berichten bij u tot vragen of onrust 
leiden, licht ik via deze brief graag de stand van zaken aan u toe.  
 
Op 24 oktober 2012 ontving u van ons een informatiefolder over de plannen voor Sluispolder-
West en de Binnenstad. Hierin kon u lezen dat de besluitvorming voor De Vliet pas op z’n 
vroegst in 2013 plaatsvindt. Dit is nog steeds het geval. Om te komen tot deze besluitvorming, 
moet eerst duidelijk worden wat er op de Vlietlocatie komt. Daarom heeft een 
stedenbouwkundig bureau opdracht gekregen om drie mogelijke scenario’s te onderzoeken. 
Dit moet leiden tot een voorkeursvariant.  
 
We verwachten dat de gemeente Maassluis en Maasdelta in 2013 een besluit nemen over 
deze voorkeursvariant. Vanaf dat moment is het dus duidelijk wat er op de Vlietlocatie gaat 
komen. Voor de goede orde: dit betekent niet dat we meteen fysiek aan de slag gaan. Er volgt 
nog een lange periode waarin de plannen uitgewerkt worden en de uitvoering voorbereid 
wordt. Een voorwaarde van Maasdelta is bovendien dat De Vliet pas gesloopt wordt, nadat er 
voldoende vervangende nieuwbouw in Sluispolder-West gerealiseerd is.  
 
Ik hoop u met deze informatie meer duidelijkheid gegeven te hebben. Uiteraard informeren wij 
u opnieuw als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zoals wij u eind november 2012 per brief lieten 
weten, heeft Maasdelta de plannen voor Sluispolder-West voorlopig stil moeten leggen. Ook 
de aangekondigde voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners zijn daarbij opgeschort. Zodra 
wij onze plannen kunnen hervatten, nodigen wij u hier alsnog voor uit. Wij vertellen u dan 
uitgebreid wat er gaat gebeuren en u krijgt ruime gelegenheid om u vragen aan ons te stellen.  
 
Heeft u nu al vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met afdeling 
Verhuur van Maasdelta Maassluis via telefoonnummer (010) 593 04 30.  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
Remon Dul 
manager Wonen 
 


