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Beste bewoner/belangstellende 

Met deze nieuwsbrief nummer 7 geven wij u weer informatie over de ontwikkelingen 
omtrent het project Herontwikkeling Spechtstraat. In deze update aandacht voor de 
verhuizing van de Kunst en Cultuur Academie en de sanering van het projectgebied. 

Kunst en Cultuur Academie verhuist naar stadhuis

De Kunst en Cultuur Academie verhuist in september naar het stadhuis. De 
werkzaamheden om dit mogelijk te maken zijn al in volle gang. KCA kan hier half 
september beginnen met de cursussen. Het hele cursusjaar 2022-2023 zit KCA op 
deze locatie in het stadhuis. 
Deze tijdelijke locatie is nodig omdat het nog niet is gelukt om KCA onder te brengen 
bij Theater Koningshof en de bibliotheek aan de Uiverlaan. De gesprekken om op 
deze plek te komen tot een Cultuurhuis Maassluis worden na de zomervakantie 
hervat. 

Sloop gebouw KCA
Zodra het gebouw leeg is (uiterlijk 17 juli) wordt er nog een paar onderzoeken 
gedaan en worden installaties verwijderd. Als dat allemaal is afgerond, wordt het 
gebouw gesloopt. De verwachting is dat die sloop begint vanaf 5 september.

Sanering projectgebied

Het te ontwikkelen projectgebied wordt in de periode november – december 2022 
gesaneerd. Hiervoor stelt de gemeente een saneringsplan op. De voorbereidingen 
voor de sanering starten naar verwachting in week 45 of 46 (vanaf 7 november). 

http://xvr3j.mjt.lu/lnk/AUYAAEJKUikAAAAAAAAAADh63NEAAAAA2p8AAAAAABNMlwBhp1bgnB3_JMQ0Q5SDWsjMk5o7YgATPH0/1/srTmLaSKdwZzgWqf1lV6UA/aHR0cHM6Ly9nZW1lZW50ZW1hYXNzbHVpcy1wYW5hcnRtYWlsZXIubmwvZW1haWwvcHJldmlldy84MQ


Planning aanbesteding 

Samen met woningcorporatie Maasdelta heeft de gemeente een document voor de 
selectie van een bouwer opgesteld. In de loop van augustus kunnen aannemers 
inschrijven voor de uitvoering van dit project. De bouw van de woningen start naar 
verwachting in de tweede helft van 2023.

Altijd op de hoogte? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt om u op de hoogte te houden van het project 
'Herontwikkeling Spechtstraat'. U vindt deze en de eerder verschenen 
nieuwsbrieven ook op onze website. 
Op onze website www.maassluis.nl/spechtstraat vindt u meer informatie over de 
planontwikkeling en verslagen van het participatietraject. 
Heeft u vragen of suggesties? E-mail ons dan op participatie@maassluis.nl. 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een bericht naar participatie@maassluis.nl.

Bezoekadres: Koningshoek 93.050, 3144BA, Maassluis

Postadres: Postbus 55, 3140AB, Maassluis 

Telefoon: 14 010 | Internet:  www.maassluis.nl 

Privacyverklaring | Responsible disclosure

http://xvr3j.mjt.lu/lnk/AUYAAEJKUikAAAAAAAAAADh63NEAAAAA2p8AAAAAABNMlwBhp1bgnB3_JMQ0Q5SDWsjMk5o7YgATPH0/2/vJqJIHxhEVwhtId2pay94Q/aHR0cDovL3d3dy5tYWFzc2x1aXMubmwvc3BlY2h0c3RyYWF0
mailto:participatie@maassluis.nl
mailto:participatie@maassluis.nl
http://xvr3j.mjt.lu/lnk/AUYAAEJKUikAAAAAAAAAADh63NEAAAAA2p8AAAAAABNMlwBhp1bgnB3_JMQ0Q5SDWsjMk5o7YgATPH0/3/IlstdrZVW72z-YDJHNvn-A/aHR0cDovL3d3dy5tYWFzc2x1aXMubmwv
http://xvr3j.mjt.lu/lnk/AUYAAEJKUikAAAAAAAAAADh63NEAAAAA2p8AAAAAABNMlwBhp1bgnB3_JMQ0Q5SDWsjMk5o7YgATPH0/4/XYfNEjKaHOOjeHB27uqbYQ/aHR0cHM6Ly93d3cubWFhc3NsdWlzLm5sL3ByaXZhY3l2ZXJrbGFyaW5n
http://xvr3j.mjt.lu/lnk/AUYAAEJKUikAAAAAAAAAADh63NEAAAAA2p8AAAAAABNMlwBhp1bgnB3_JMQ0Q5SDWsjMk5o7YgATPH0/5/2Uua3Hq5zYSy4oj7epJHCQ/aHR0cHM6Ly93d3cubWFhc3NsdWlzLm5sL3Jlc3BvbnNpYmxlLWRpc2Nsb3N1cmU



