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Beste bewoner,
De voorbereiding van de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan vordert. Het
definitieve ontwerp dat in oktober vorig jaar is gepresenteerd is in de afgelopen vier
maanden verder uitgewerkt zodat de bouwer hiermee aan de slag kan. Dit
zogeheten bestek (tekeningen met de bouwkundige en technische uitwerking van het
gebouw) is klaar. Op dit moment zoeken wij een aannemer die de sportzaal gaat
bouwen. Deze aanbestedingsprocedure loopt tot juni 2022.

Definitief ontwerp voor de buitenruimte
Het ontwerp dat in oktober 2021 is gepresenteerd voor de buitenruimte rond de
sportzaal en de herinrichting van de Sportlaan is verder uitgewerkt tot een definitief
ontwerp. In het definitief ontwerp zijn de opmerkingen van de meedenkgroep
verwerkt. Het definitief ontwerp wordt op donderdag 31 maart 2022 gepresenteerd
aan de meedenkgroep.
Daarna wordt ook dit ontwerp uitgewerkt in een bestek zodat een aannemer gezocht
kan worden voor al het buitenwerk, zoals de aanleg van het park, parkeerterrein en
openbare verlichting, de overige bestrating en het realiseren van de fietsenstalling.
Bij het uitwerken van de plannen is bekend geworden, dat de waterleiding verlegd
moet worden. Gezien de leeftijd van deze waterleiding is dit reden voor waterbedrijf
Evides de bestaande waterleiding te vervangen voor een nieuwe. Deze

werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd met de andere werkzaamheden in
de buitenruimte van de sportzaal.

Voorbereidende werkzaamheden
Voor de bouw van de sportzaal wordt een bouwplaats ingericht op het huidige
parkeerterrein. Om te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen in het gebied
beschikbaar blijven, wordt de nieuwe parkeerplaats aangelegd voordat het inrichten
van de bouwplaats start.
Voor de aanleg van het nieuwe terrein is het nodig om de bomen zonder roeken te
kappen. Het kappen van de bomen kan, na het broedseizoen, vanaf juli 2022 van
start.
De gemeente heeft vergunning verleend voor het kappen van de bomen. Van 15
maart tot en met 26 april 2022 is het mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de
verlening van deze vergunning.

Met vriendelijke groet,
René Eldering
Projectleider gebiedsontwikkeling
E-mail r.eldering@maassluis.nl
Kijk voor meer informatie op
www.maassluis.nl/sportzaal >
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