
 

 

 
 
Betreft: Update werkzaamheden Lijndraaiersbrug 
 
Aan de omwonenden van de Lijndraaiersbrug 
 
Beste bewoner, 
 
De renovatie aan de Lijndraaiersbrug is vanaf oktober 2021 in volle gang. Aannemersbedrijf Slangen Staal 
demonteerde begin oktober de brugonderdelen om en transporteerde deze voor onderhoud en renovatie naar 
een andere plek. Tot de brugonderdelen daar gereed zijn, maakt u gebruik van de tijdelijke noodbrug. In deze brief 
informeren wij u over een aanpassing in de planning en de keuze voor de kleur van de Lijndraaiersbrug. 
 
Aanpassing planning 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is de planning voor het terugplaatsen van de brug gewijzigd. Reden voor 
deze wijziging is het verzoek van de winkeliers uit de omgeving. Om gehoor te geven aan dit verzoek, heeft het 
college besloten om de brugdelen in het voorjaar van 2022 terug te plaatsen. Nader bericht met de exacte data 
volgt in december.  
 
Wijzigingen in de verkeerssituatie 
Na de eerste periode zijn wij de verkeerssituatie aan het evalueren. Voor de tweede periode brengen wij 
wijzigingen aan in de verkeerssituatie. Over welke wijzigingen dit betreft, ontvangt u in december meer informatie. 
 
Kleur Lijndraaiersbrug  
Eerder gaven wij u de kans te stemmen voor de kleur 
van de vernieuwde Lijndraaiersbrug. De twee opties 
waren groen en grijs. Ondanks dat u met meerderheid 
voor groen stemde, hebben wij de welstandscommissie 
niet kunnen overtuigen om voor groen te kiezen. Zowel 
de Lijndraaiersbrug als de behuizing blijven daarom 
grijs.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over de Lijndraaiersbrug? Die kunt u 
stellen via de Omniom-app, gratis te downloaden via de 
Appstore of Playstore. Via deze app kunt u contact met 
ons opnemen. Op deze app delen wij updates, zodat u 
de projectvoortgang kunt volgen. Dezelfde informatie 
kunt u vinden op de gemeentewebsite: 
https://www.maassluis.nl/wegwerkzaamheden.  
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het projectteam Lijndraaiersbrug 
Elianne van der Linden 
Omgevingsmanager Slangen Staal 
 
 

Demontage brugonderdelen 

Onderhoud brugonderdelen 
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