
Onderwerp: uitnodiging enquête herinrichting Julianalaan 
 
 
Beste bewoners van de Oranjewijk en de Vlaardingsedijk, 
 
Graag hadden wij u uitgenodigd voor het Praatcafé over de herinrichting van de Prinses 
Julianalaan. De locatie, de Polderij, was al gereserveerd. Maar helaas, het coronavirus heeft 
het dagelijkse leven overhoop gegooid.  
 
Nu bewonersbijeenkomsten niet mogelijk zijn, hebben we een andere manier gevonden om 
u bij deze herinrichting te betrekken. Dat gaan we doen via een digitale vragenlijst. 
Maar eerst de vraag: waarom wordt de Prinses Julianalaan heringericht? 
 
Waarom wordt de Prinses Julianalaan heringericht? 
De Prinses Julianalaan is een drukke doorgaande verkeersweg. De nieuwe woonwijk De Kade 
zal een toenemende verkeersdruk veroorzaken. Voor een goede afwikkeling van het verkeer 
en het verbeteren van de leefbaarheid werkt de gemeente aan een  permanente oplossing 
voor de Prinses Julianalaan. 
 
Om te komen tot deze oplossing heeft de gemeente aan Mobycon gevraagd het proces voor 
het herontwerp van de Prinses Julianalaan te ondersteunen. Dit ontwerp moet de 
doorstroming en veiligheid van het verkeer garanderen. Daarnaast moet het geschikt zijn 
voor de aanleg van  een veilige doorgaande fietsroute. Uitgangspunt hierbij is dat de 
leefbaarheid van de bewoners van de Prinses Julianalaan niet in het geding komt. Dit doen 
we natuurlijk niet alleen en daarom vragen we uw hulp.  
 
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan de digitale enquête. De uitkomsten hiervan 
gebruiken wij bij het verdere ontwerp. Om toegang te krijgen tot de enquête kunt u de QR-
code scannen die u onderaan deze brief vindt.  
Via www.mobycon.nl/PrinsesJulianalaan kunt u ook naar de digitale vragenlijst. 

 
De uitkomsten van deze enquête gebruikt Mobycon voor een ontwerpbijeenkomst die we 
graag samen met u willen houden. Naast deze uitkomst vormen de resultaten van het 
trillingsonderzoek en de uitgangspunten van de gemeente de basis voor de 
ontwerpbijeenkomst. Heeft u belangstelling om aan het ontwerp mee te werken, dan kunt 
zich via de enquête aanmelden. 
 
Kunt u geen gebruik maken van de computer, kunt u bellen naar telefoon 14 010 en vragen 
naar Ruud van Wietingen; de vragenlijst wordt dan telefonisch afgenomen. Op werkdagen 
tussen 09:30 - 12:00 uur kunt u bellen. 
Vanaf vrijdag 24 april tot en met woensdag 6 mei staan de enquête en het telefoonnummer 
open. Let op! 4 en 5 mei is het stadhuis niet bereikbaar en kan de enquête niet telefonisch 
worden afgenomen. 
 
Wat doen we met uw mening en ideeën? 
De uitkomsten van de enquête gebruiken we bij het verdere ontwerp. Ook is er de 
mogelijkheid om gedurende het ontwerpproces actief mee te denken. Via de enquête of 

http://www.mobycon.nl/PrinsesJulianalaan


telefonisch kunt u zich aanmelden.  
Hoe we u bij het ontwerp gaan betrekken, is op dit moment nog niet duidelijk. Dat hangt af 
van de verdere ontwikkelingen van het coronavirus. Uiteraard houden wij u hiervan op de 
hoogte. 
 
Heeft u vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ruud van Wietingen via het algemene 
telefoonnummer 14 010. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam Herinrichting Prinses Julianalaan 
 
 


