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Beste bewoner/ondernemer, 

De aanleg van het riool om regenwater af te voeren in de Lijsterlaan-Uiverlaan is al voor een 

belangrijk deel uitgevoerd. Het werk in het grootste deel van de Lijsterlaan is klaar. Nu volgt de 

aanleg in de Uiverlaan. Als laatste is het deel in de Lijsterlaan tussen de Houtsnipstraat en de 

Uiverlaan aan de beurt. Voor deze volgorde is gekozen omdat de (materiaal)opslag van de 

aannemer in het Lepelaarplantsoen (aan de Lijsterlaan) staat. 

Uiverlaan/Koningshoek 

Aannemer Schotgroep hervat het werk na de vakantie. Van 8 september tot en met (naar 

verwachting) 8 oktober 2021 is de Uiverlaan afgesloten vanaf de Lijsterlaan tot aan het TinQ 

tankstation bij winkelcentrum Koningshoek. De Lijsterlaan blijft vanaf de Merellaan via de Uiverlaan 

bereikbaar. 

Het werk start ter hoogte van de Koningshoek/TinQ tankstation. Er komt een tijdelijke toegangsweg 

naar de parkeerplaats en het TinQ tankstation zodat beide tijdens de werkzaamheden bereikbaar 

blijven. Hou hier rekening met enige (verkeers)hinder. Onder meer vanwege de lage snelheid 

waarmee op de tijdelijke toegangsweg gereden kan worden. Het eerste deel van de 

werkzaamheden duurt ongeveer twee weken. 

Bereikbaarheid 

Aannemer Schotgroep zorgt ervoor dat uw woning/bedrijf altijd bereikbaar is. De brandweer en 

andere hulpdiensten zijn van de werkzaamheden op de hoogte. Afsluitingen en 

verkeersomleidingen worden van tevoren met borden aangegeven. 



vriendelij e groet, 

nny Pherai 

Team Ruimtelijke Projecten en Beheer 
Gemeente Maassluis 
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Huisvuil 

Het kan voorkomen dat u tijdens de werkzaamheden het huisvuil op een andere plek moet 
aanbieden. U wordt dan tijdig door de aannemer op de hoogte gebracht waar dat kan. 
Werk in de straat zorgt altijd voor enig ongemak. Samen met de aannemer wordt er alles aan 
gedaan om de overlast te beperken. 
Alvast bedankt voor uw begrip. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op Richard van Rossum, 
directievoerder/toezichthouder op het werk namens de gemeente, 06-11038429 of 
r.van.rossum@maassluis.nl. Hij is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. 

U kunt uw vragen ook aan de aannemer stellen via projectleider Debby van Drunen van Schotgroep 
Aannemingsbedrijf BV, 06-10714687 of debby@schotgroep.nl. 

Vragen over het project kunt u stellen aan Danny Pherai, projectleider van de gemeente, 
r.d.pherai@maassluis.nlof Max Schuitman, m.schuitman@maassluis.nl. 

Bijlage: 

1. Tekening projectgebied Uiverlaan. 

2/2 


	Page 1
	Page 2

