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Beste lezer, 

In opdracht van de gemeente worden van half april tot eind juli 2021 eerst in de Lijsterlaan en aanslui-
tend in de Uiverlaan werkzaamheden uitgevoerd om overtollig regenwater beter to kunnen afvoeren. 
Omdat door de verandering van het klimaat ook in Maassluis steeds vaker extreme regenbuien vallen, 
werkt de gemeente in het kader van 'Maassluis Rainproof' aan het verbeteren van de afvoer van regen-
water in de stad. De werkzaamheden in uw omgeving maken deel uit van de aanleg van een nieuw bui-
zenstelsel dat overtollig regenwater afvoert vanaf de Kwartelsingel tot aan de haven in Maassluis. Deze 
zogenoemde 'hemelwaterafvoerverbinding' moet wateroverlast in dit deel van de stad zoveel mogelijk 
voorkomen. 

Werkzaamheden 
In de Lijsterlaan wordt vanaf de Patrijsstraat tot aan de Uiverlaan en vervolgens in de Uiverlaan vanaf de 
Lijsterlaan tot aan het TinQ tankstation bij winkelcentrum Koningshoek een buizenstelsel aangelegd 
voor het afvoeren van overtollig regenwater. Enkele al aanwezige regenwaterafvoeren in de zijstraten 
van de Lijsterlaan worden losgekoppeld van het riool en verbonden met deze nieuwe regenwaterafvoer. 
Tijdens de werkzaamheden wordt de straat steeds over 80 meter opengebroken. Als regenwaterafvoer-
buizen in dat deel zijn aangelegd wordt de bestrating en het aanwezige groen weer hersteld voordat de 
volgende 80 meter wordt aangelegd. De inrichting van de straat en het groen verandert niet. 
De werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli 2021 klaar. Op bijgaande tekening vindt u het project-
gebied. 

Bereikbaarheid 
Uw woning/bedrijf blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Omdat corona-priklocatie Koningshoek 
aan de Uiverlaan bereikbaar moet blijven wordt ook daar rekening mee gehouden bij de uitvoering van 
het werk. De brandweer en andere hulpdiensten worden van de werkzaamheden op de hoogte ge-
bracht. Eventuele afsluitingen en verkeersomleidingen worden van tevoren met borden aangegeven. 
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Gemeente en aannemer proberen bij de werkzaamheden de overlast zoveel als mogelijk to beperken 
maar werken in de straat zorgt altijd voor enig ongemak. Alvast bedankt voor het begrip daarvoor. 

Vragen? 
De voorbereidingen voor dit project zijn afgerond. Zodra bekend is welke aannemer het werk gaat uit-
voeren, informeren wij u verder over de uitvoering. 
Wilt u meer weten over Maassluis Rainproof? Kijk dan op www.maassluis.nl/rainproof.  
Heeft u vragen over de aangekondigde werkzaamheden? Neem dan contact op met projectleider 
Danny Pherai (r.d.pherai@maassluis.nl) of Max Schuitman (m.schuitman@maassluis.n1) van de afdeling 
Ruimtelijke Projecten en Beheer. 

Met vriendelijke groet, 

Danny Pherai, 
Projectleider lnfrastructuur 
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