Nieuwsbrief januari 2020 - Het Balkon van Maassluis
Een nieuw jaar! Tijd voor een nieuwsbrief over Het Balkon, want er is veel te melden. Maar allereerst een gelukkig
nieuw jaar gewenst!
In deze brief leest u meer over de stationsverbinding tussen Het Balkon en Maassluis West. Een andere verbinding
is die met de Waterweg bij appartementencomplex Albatros. De tijd gaat snel en natuurspeelplaats Avonturis
bestaat alweer vijf jaar. Verder besteden we aandacht aan het kunstwerk De Boeg. Tot slot nog nieuws over de
verkeerslus bij de Van Heemkercklaan en het nieuwe woningaanbod in de wijk.

STATIONSVERBINDING BALKON – MAASSLUIS WEST
De gemeente werkt aan de verbinding voor voetgangers en fietsers van Het Balkon/Avonturis naar metrostation
Maassluis West en winkelcentrum Koningshoek. Daarmee wordt deze reis korter. Vanaf 1 april 2020 start het werk
en we ronden in het 3e kwartaal van 2020 het werk grotendeels af. Na de voltooiing van de laatste fase van Het
Balkon (2024/2025), wordt deze verbinding verder afgemaakt. De schetsen hieronder geven een eerste indruk
van het ontwerp.

Totdat we starten met het werk in april, is een tijdelijk schelpenpad aangelegd van Het Lage Licht naar de metro/
Koningshoek. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.maassluis.nl/Werkinuitvoering
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TRAP BIJ ALBATROS
Bij het appartementencomplex De Albatros is een fraaie trap aangelegd. Zo is er een mooie aansluiting
gerealiseerd van Het Balkon naar de Waterweg. De trap maakt onderdeel uit van de kunstuitingen op Het Balkon.

AVONTURIS IS JARIG!
De natuurspeelplaats Avonturis bestaat
alweer 5 jaar! Natuurlijk is dat niet ongemerkt
voorbijgegaan. Er waren volop activiteiten voor
de kinderen. En Avonturis biedt nu ook ruimte
aan een echt bijenhotel. Wethouder Fred Voskamp
onthulde daarbij het informatiebord. De bezoeker
komt zo alles te weten over waarom bijen zo
belangrijk zijn voor mens en natuur. Het geheel
werd opgeluisterd door de Troubadour van Fabela
Rozo.
De jarige Avonturis krijgt een prachtig cadeau:
een speelboot die, hoe kan het ook anders,
de naam Furie krijgt. De boot is niet de eerste
uitbreiding in deze natuurspeeltuin. De afgelopen
jaren zijn er meer speeltoestellen bijgeplaatst. Zo
is er een uitkijktoren bijgekomen van waaruit je de
voorbijvarende schepen over de Waterweg en het
Scheur kunt bewonderen. En de bijgeplaatste
glijbaan is een echte publiekstrekker.

De onthulling van het informatiebord bij het bijenhotel
door wethouder Fred Voskamp. Muzikaal begeleid door de
Troubadour van Fabela Rozo.

Meer informatie vindt u op:
www.facebook.com/halloboswachter
Avonturis blijft uiteraard goed bereikbaar tijdens de
bouw van de woningen in de laatste fase.
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BLIKVANGER BOEGDEEL
Veel buurtbewoners en belangstellen trotseerden
op maandag 2 december jl. de forse wind en regen
om de opening van het kunstwerk Boegdeel bij
te wonen. Wethouder Sjoerd Kuiper verrichtte de
openingshandeling, maar het stukslaan van de
fles champagne tegen de boeg liet hij over aan
bewoonster Froukje van Schie. Want het dopen van
een schip gebeurt altijd door een vrouw.
Het Boegdeel biedt een prachtige ontmoetingsplaats
en een fascinerend uitzicht over het Scheur en de
Waterweg.
Tweede boegdeel
Zodra de laatste fase van de bouw van Het Balkon is voltooid, komt er nog een tweede boegdeel. Voor beide
boegdelen zoeken we nog passende namen.
Suggesties zijn welkom bij Sharmila Bridjmohan via: s.bridjmohan@maassluis.nl

KEERLUS JACOB VAN
HEEMKERCKLAAN
Met de bouwwerkzaamheden aan de Jacob van
Heemskercklaan is de keerlus verdwenen. Dat leverde
hinderlijke en gevaarlijke situaties op. Om dit te
verhelpen, is een tijdelijke oplossing gevonden in
het verwijderen van een aantal parkeerplaatsen. De
vrijgekomen ruimte dient nu als keerlus en zo kan
men veilig naar de andere kant van de laan rijden. De
projectontwikkelaar en de gemeente houden oog voor
de verkeersveiligheid op de Van Heemskercklaan. En
uiteraard geldt op de nieuwe lus: parkeren verboden.
De bouwwerkzaamheden schuiven verder de laan
op en de geschetste verkeerssituatie blijft bestaan
totdat deze werkzaamheden (2024/2025) zijn
afgerond.
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HUURWONINGEN
In de wijk wordt een aantal huurwoningen voor Maasdelta ontwikkeld, zowel appartementen als
eengezinswoningen. De besluitvorming over deze huurwoningen neemt wat meer tijd in beslag dan gepland,
waardoor de oplevering naar verwachting in de loop van 2021 zal zijn.

NIEUW AANBOD VAN
KOOPWONINGEN
Na de succesvolle verkoop van het
appartementengebouw Neerlandia, is het tijd voor
nieuw (koop)woningaanbod in Het Balkon. Maak
kennis met de 14 Boulevardwoningen van fase 3 met
een uniek zicht direct op de Waterweg en de 28 Laanen Hofwoningen fase 3 in deelgebied Landinwaarts.
Dit wordt weer heel mooi! De start van de verkoop
staat gepland voor eind 1e kwartaal 2020.
Meer informatie vindt u op:
www.hetbalkonvanmaassluis.nl

Colofon

Het Balkon van Maassluis wordt ontwikkeld door de Ontwikkelingscombinatie Balkon (BPD en Maasdelta Groep) in samenwerking met
gemeente Maassluis.

Gemeente Maassluis 			
E-mail: gemeente@maassluis.nl
Telefoon: 14010 			

BPD 					
E-mail: verkoop.zuidwest@bpd.nl
Telefoon: 088 71 22 820 		
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Maasdelta Groep
Internet: www.maasdelta.nl
Telefoon: 0181 603 703

