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Beste bewoners, 
 
Eerder dit jaar heeft u van ons bericht gekregen over de reacties die wij hebben ontvangen uit de 

enquête Kwartellaan. We hebben aangegeven dat de uitkomsten van de enquête gebruiken bij het 

voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Kwartellaan. De uitkomsten van de enquête zijn 

raadpleegbaar via het Gebiedsportaal Kwartellaan. 

Gebiedsportaal Kwartellaan inlog: 
 

 
 

Gebruikersnaam: Bewoners-Kwartellaan 

Wachtwoord: bew.kwartellaan2020! 

 

Toelichtingsvideo voorlopig ontwerp 

De reacties hebben we verwerkt in het voorlopige ontwerp. Normaal gesproken zouden we een 

bewonersavond organiseren om dit ontwerp aan u te presenteren. Dat is nu helaas niet mogelijk 

vanwege de RIVM- maatregelen. Daarom hebben we voor u een toelichtingsvideo gemaakt. Het 

voorlopig ontwerp en de toelichtingsvideo kunt u vinden op het Gebiedsportaal en op de 

projectenwebsite van de gemeente Maassluis: https://www.maassluis.nl/werk-in-uitvoering/ 

Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze toelichtingsvideo vragen heeft of een reactie wilt geven. 

Aangezien het niet mogelijk is om fysiek het ontwerp te reageren, bieden wij u de mogelijheid om op 19 
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januari 2021 om 19.30 uur de mogelijkheid om in een on-line vergadering via Teams het gesprek met de 

gemeente aan te gaan.  

Heeft u na het kijken van de toelichtingsvideo behoefte om bij de on-line vergadering via Teams 

aanwezig te zijn? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar Maarten Klop (m.klop@maassluis.nl). 

Wij zullen u dan voor deze digitale bijeenkomst een Teams link toezenden. 

Heeft u nog overige vragen over het project of het Gebiedsportaal? 

Neem ook 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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