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Beste bewoners, 

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken rondom projecten op gebied van verkeer in de omgeving 
van de Prinses Julianalaan. Wij willen u informeren over wat er speelt en u wijzen op onze projectwebsite. Op 
deze website kunt u de bewonersbrieven en verdere informatie over het project terug vinden. 

Julianalaan 
Allereerst schetsen wij wat er speelt op gebied van verkeer rond de Julianalaan: 

Ontsluitingsweg 
De Julianalaan is van origine de verbinding vanuit Maassluis naar het buitengebied en Vlaardingen. 
Bovendien ontsluit het de achterliggende Oranjebuurt. De laan is gelegen op een dijk waarlangs oude huizen 
staan. Bewoners van de Julianalaan hebben aangegeven overlast te ervaren door verkeer. Vooral de 
hoeveelheid vrachtverkeer speelt daarbij een rol. 

Ontwikkeling de Kade 
De Julianalaan heeft momenteel een ontsluitende functie. Door de bouw van de nieuwe wijk 'de Kade', op 
het voormalig Conline terrein, gaat de hoeveelheid verkeer op de Julianalaan groeien. De verwachte 
intensiteit is volgens de richtlijnen die hiervoor gelden nog steeds passend voor een dergelijke weg. De 
Julianalaan wordt overigens niet de hoofdontsluiting van de wijk. Die gaat via de andere zijde lopen. 

Bouwverkeer Blankenburgtunnel 
Momenteel ondervinden buurtbewoners overlast van bouwverkeer van de Blankenburgtunnel. Het aantal 
extra vrachtwagens is fors. De overlast is gelukkig van voorbijgaande aard. Zodra er een bouwweg is 
gerealiseerd (prognose zomer 2020), rijdt dit bouwverkeer niet meer via de Julianalaan. 

Maatregelen 
Met een groot aantal bewoners van de Julianalaan, is er de laatste tijd intensief contact over maatregelen, 
die getroffen kunnen worden om de situatie te verbeteren. Dit betreffen korte en lange termijnmaatregelen. 
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Korte termijn maatregelen 
Met de bewoners is afgesproken om de volgende korte termijn-maatregelen te nemen: 

Plaatsen extra bebording (herhalingsborden 50 km/uur, borden "pas op, uitrit"); 
Plaatsen snelheidsdisplays; 
Plaatsen gekleurde hekken en extra belijning bij de oversteek; 

De borden zijn inmiddels geplaatst. De overige maatregelen volgen zo spoedig mogelijk. De afhankelijkheid 
van derden maakt dat we hier helaas geen specifieke datum kunnen noemen. 

Verkeerstelling 
Daarnaast zijn er verkeerstellingen gehouden, om in beeld te brengen hoeveel auto- en vrachtverkeer er rijdt 
en welke snelheid er gereden wordt. Deze tellingen zijn in de laatste weken van juni gehouden en worden de 
komende periode nader uitgewerkt. In september zullen wij de resultaten op onze site zetten. 

Herinrichting Julianalaan 
Op de lange termijn wordt de Julianalaan heringericht om de veiligheid te borden en de leefbaarheid te 
verbeteren. 

Participatie 
Bij het maken van een nieuw ontwerp voor de Julianalaan willen we de omwonenden nauw betrekken. 
Samen willen we tot een ontwerp komen, dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Er wordt een bureau 
ingehuurd om dit proces te begeleiden. In augustus vindt de selectie plaats van het bureau dat dit proces 
gaat begeleiden. 

Planning 
We houden daarbij het volgende tijdspad aan. In augustus vindt de beoordeling en selectie van een bureau 
plaats. In september start het ontwerpproces met bewoners, begeleid door het bureau. Dit duurt tot medio 
december. Daarna volgt bestuurlijke besluitvorming, aanbesteding, voorbereiding en realisatie. 

Regionale fietsroute 
Onderdeel van de ontwerpopgave is ook het verbeteren van de fietsverbinding. Dit is zowel voor de lokale als 
regionale fietser belangrijk. Voor de regionale fietser wordt op de Julianalaan de fietsroute voor het 
doorgaande fietsverkeer verbeterd. Dit betreft een route tussen Westland en Rotterdam via Maassluis. Het 
initiatief van de route komt vanuit de regio. Voor deze fietsroute is bij hen ook extra financiering beschikbaar. 

Informatie 
Wij willen u als bewoners graag blijven informeren over laatste stand van zaken op dit project. Hiertoe 
hebben we een projectpagina op onze website aangemaakt, welke te vinden is via 
www.maassluis.nl/julianalaan.  U vindt hier de laatste stand van zaken ten aanzien van het project. Ook kunt 
u hier uw gegevens achterlaten als u geInformeerd wilt worden als er nieuws is of als u mee wilt praten over 
de herinrichting. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, 
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