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Beste lezer,
Gemeente en aannemer bereiden de bouw voor van het tweede deel van het
geluidsscherm (Kastanjedal-Doornenbuurt) langs de A20. De uitgebreide
vergunningsprocedure loopt nog. De vergunning voor het snoeien en kappen van de
bomen op het werkterrein is onlangs afgegeven. Het kappen van de bomen gaat
deze week van start zodat deze werkzaamheden zijn afgerond voor het
vogelbroedseizoen.

Snoei- en kapwerkzaamheden starten in week 4
De aannemer start aan het einde van week 4 met het kappen van de bomen die
moeten plaatsmaken voor de bouw van het scherm. Het gaat om 20 bomen. Bij het
kappen wordt rekening gehouden met het broedseizoen dat loopt van 1 maart tot 1
juli. In deze periode worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 75 meter van
een nestplaats. Bijvoorbeeld bij de boom waarin bij het ecologisch onderzoek een
sperwernest is gevonden. Door nu al te starten met de kapwerkzaamheden wordt
voorkomen dat vogels gestoord worden tijdens het broeden.

De bomen die met een gele stip zijn aangegeven, worden gekapt. Bij het blauwe
vierkant bevindt zich de boom met het sperwernest. De rode lijn geeft het gebied aan
waar de kapwerkzaamheden plaatsvinden.

Planning van de bouw van het geluidsscherm
De gemeenteraad heeft een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Daarna is
de uitgebreide vergunningsprocedure gestart. De verwachting is dat de vergunning
voor het geluidsscherm in de tweede helft van maart 2022 wordt verleend. Daarna
start de bezwaartermijn van 6 weken. Wanneer geen bezwaar wordt gemaakt, kan
medio juni 2022 gestart kan worden met de bouw van het geluidsscherm. Het plan is
om dan tot aan de bouwvakvakantie het deel van het scherm te bouwen vanaf de
volkstuinen tot aan het Kastanjedal. Na de vakantie wordt, volgens die voorlopige
planning, het resterende deel van het scherm achter het Kastanjedal gebouwd.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de uiteindelijke planning van de bouw.

Vragen of ideeën? Neem contact op
De gemeente heeft regelmatig contact met uw vertegenwoordigers, zodat zij ook op
de hoogte zijn en u kunnen informeren. Ook sturen wij tijdens dit project meerdere
malen een nieuwsbrief met belangrijke informatie over het project. Vragen zijn
welkom en mocht u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief hebben, dan
horen wij het graag. U kunt ons bereiken via participatie@maassluis.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectleider infrastructuur, Martijn de
Jong, via 06-52 50 60 42.
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