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Beste heer/mevrouw,

Begin mei hebben wij u uitgenodigd om de enquête in te vullen over de herinrichting van de Kwartellaan.
De digitale vragenlijst is tot en met 29 mei beschikbaar geweest. Totaal hebben 133 bewoners de
enquête ingevuld. Met dit resultaat zijn wij tevreden. Wij danken u dan ook hartelijk voor uw
medewerking!
Resultatenmemo
De resultaten van de 133 reacties hebben wij in een memo verwerkt. In de memo leest u wat wij hebben
geconstateerd en welke kansen wij zien voor de herinrichting van de laan. U vindt de memo in het
Gebiedsportaal, waar ook de enquête te vinden was.
Gebiedsportaal inlog:
https://kwartellaan.gebiedsmanagers.nl/
Of via QR- code:

Gebruikersnaam: Bewoners-Kwartellaan
Wachtwoord: bew.kwartellaan2020!
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Tip: Wanneer u bent ingelogd is het handig om de website aan uw favorieten toe te voegen. Zo kunt in
de toekomst het Gebiedsportaal makkelijk gebruiken en raadplegen.

Planning
Op dit moment wacht ik nog op resultaten van enkele onderzoeken of moeten er nog enkele
onderzoeken worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld na de bouwvakantie gaat een partij in week 36 (31
augustus) een proefsleuvenonderzoek uitvoeren. In dit onderzoek wordt de (diepte) ligging van de
aanwezige kabels en leidingen in kaart gebracht.
Op basis van de resultaten van de onderzoeken en de conclusies uit de enquete worden de
schetsontwerpen definitief gemaakt.
Medio oktober verwacht ik nieuwe informatie met u te kunnen delen en iets meer te kunnen vertellen
over het vervolgproces.
U kunt de schetsontwerpen eveneens vinden in het Gebiedsportaal en via de website van de gemeente
www.maassluis.nl/wonen-en-veiligheid/werk-in-uitvoering_44349.
Heeft u vragen over het project, de enquête of het Gebiedsportaal?
Neem dan contact op met Maarten Klop (m.klop@maassluis.nl, 010-5931895) of met mij
(m.s.de.jong@maassluis.nl, 010-5931825).
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