
Uitnodiging inloopbijeenkomst herinrichting Prinses Julianalaan 

Datum: 25 oktober van 18 – 20.30 uur 

Locatie: IKC Startpunt aan de Vincent van Goghlaan 2 

Aanmelding: participatie@maassluis.nl 

Beste inwoner en/of ondernemer, 

Graag nodigen wij  u hierbij uit voor een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Prinses 

Julianalaan. 

De aanleiding om de mogelijkheden voor herinrichting in kaart te brengen is de gewenste 

verbetering van de verkeersveiligheid op de Prinses Julianalaan. Deze verkeersveiligheid vergt extra 

aandacht vanwege het toenemende autoverkeer. Ook ondervinden bewoners overlast van het 

verkeer. Tot slot heeft de gemeenteraad besloten dat de Prinses Julianalaan onderdeel zal uitmaken 

van een Metropolitane Fietsroute (MFR) die onder andere door Maassluis gaat. Deze hoogwaardige 

fietsroute leidt tot aanvullende eisen voor veiligheid, doorstroming en comfort van fietsers. 

3 conceptontwerpen 

De afgelopen tijd heeft adviesbureau Mobycon namens de gemeente Maassluis informatie 

opgehaald bij de belanghebbende partijen, bewoners en ondernemers. Met deze informatie is het 

bureau aan de slag gegaan met drie verschillende conceptontwerpen voor herinrichting. Tijdens de 

bijeenkomst tonen wij graag de verschillende ontwerpen aan u. Specialisten van het bureau 

Mobycon en medewerkers van de gemeente geven u nadere uitleg en kunnen eventuele vragen 

beantwoorden. Ook kunt u uw reactie op de ontwerpen geven, zodat wij die mee kunnen wegen bij 

het uiteindelijk ontwerp. Tot slot kunt u aangeven welk conceptontwerp uw voorkeur heeft. 

 

Aanmelden per e-mail 

U kunt de bijeenkomst bezoeken zonder coronatoegangsbewijs (QR-code). Wij geven graag iedereen 

de gelegenheid rustig te kijken en vragen te stellen. Bij een hoge opkomst stellen wij inlooptijden 

voor zodat het aantal mensen per tijdslot beperkt is. Daarom vragen wij u zich vooraf aan te melden 

voor de bijeenkomst. Uiteraard laten wij u bij mogelijke indeling in groepen u dat weten per mail. 

Meld u zich aan per mail participatie@maassluis.nl. Geef daarbij in de e-mail s.v.p. aan met hoeveel 

personen u de bijeenkomst wilt bezoeken. 

Uitwerking tot 1 ontwerp 

Na de bijeenkomst kiest de gemeente één conceptontwerp, dat verder wordt uitgewerkt tot een 

schetsontwerp. Bij deze keuze kijken wij naar alles wat van belang is (bijvoorbeeld kosten, veiligheid, 

bereikbaarheid, groen, impact op de omgeving etc.). Ook nemen wij - voor zover mogelijk - de 

opmerkingen van belanghebbenden mee in het schetsontwerp. Het schetsontwerp en een 

bijbehorende toelichtende rapportage worden voorgelegd aan het college. Na vaststelling van het 

schetsontwerp door het college volgt de technische en financiële uitwerking tot een definitief 

ontwerp.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar uw komst op 25 oktober.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gert Peter Vos, projectleider gebiedsontwikkeling 

 


