
 

 

 
 
 
 

Verslag Inloopavond herinrichting Prinses 
Julianalaan (Startpunt Maassluis, 25-10-2021) 
 
Uitnodiging 
Voor de inloopavond zijn aanwonenden van de Julianalaan en Vlaardingsedijk, ondernemers van 
De Dijk, toekomstige bewoners van De Kade, overige wijkbewoners en andere belanghebbende 
partijen (zoals de scouting) persoonlijk uitgenodigd. Tevens konden andere bewoners van 
Maassluis zich aanmelden op basis van een aankondiging in de krant en op de website. In totaal 
waren er 86 bezoekers van de inloopavond waaronder ook een aantal raadsleden en journalisten 
als toehoorder. 
 
Geïnteresseerden 
Alle geïnteresseerden konden tussen 18:00 en 20:30 binnenlopen. Tijdens de inloopavond werden 
alle geïnteresseerden bij binnenkomst verwelkomd door afgevaardigden van de gemeente 
alsmede adviseurs van Mobycon en van een toelichting voorzien. Bewoners en ondernemers 
ontvingen tevens een voorkeurskaart die zij aan het eind van hun bezoek konden invullen en 
inleveren.  
 
Beschikbare informatie 
Tijdens de inloopavond zijn er onder andere drie principe-ontwerpen gepresenteerd aan alle 
bezoekers. Door middel van een ronde langs acht informatieve panelen (zie  
www.maassluis.nl/herinrichting-julianalaan ontving men informatie omtrent de herinrichting en 
de drie principe-ontwerpen. De afgevaardigden van de gemeente alsmede de adviseurs van 
Mobycon konden gedurende de rondgang langs de panelen worden geraadpleegd voor eventuele 
aanvullende vragen en/of mondelinge toelichting. Ook konden de uitkomsten worden ingezien van 
de enquête aan de start van het herinrichtingstraject in april 2020, de resultaten van de 
Ontwerpcafé’s van juli 2020 en de resultaten van de uitgevoerde geluids- en trillingenonderzoek.  
 
Opmerkingen bezoekers 
De bezoekers konden ook opmerkingen maken bij de drie principe-ontwerpen. De opmerkingen 
zijn genoteerd (d.m.v. post-its) en op de panelen met de ontwerpen geplakt. Tot en met maandag 
1 november konden aanwezigen hun opmerkingen nog nazenden. Alle opmerkingen zijn in de 
navolgende tabellen weergegeven. Sommige opmerkingen hebben betrekking op alle drie de 
principe-ontwerpen. Anderen slechts op één of twee specifieke ontwerpen van de drie. 
De uitkomsten van de inloopavond dienen als input voor de keuze van het voorkeursontwerp 
door het college en de aanpassing van het voorkeursontwerp tot schetsontwerp. 
  



 

 

Opmerkingen bij alle drie de principe-ontwerpen: 
Vraag/opmerking deelnemers inloopavond Reactie 
Waarom is er geen ontwerp uitgewerkt met 30 
km/uur zonder een fietspad? 

De huidige en toekomstige hoeveelheid 
autoverkeer op de Julianalaan is conform de 
landelijke richtlijnen te groot om autoverkeer 
en fietsverkeer (zelfs bij 30 km/uur) veilig te 
mengen. 

Het is gewenst om extra maatregelen te 
nemen om de snelheid vanuit de richting 
Vlaardingen te beperken vóór het kruispunt De 
Kade. Er geldt daar 50 km/uur, maar men rijdt 
er gewoon nog 80 km/uur of harder. Alleen 
instellen van een adviessnelheid van 30 
km/uur vóór het kruispunt is onvoldoende. 

* Daar zijn wij het mee eens. In het 
voorkeursontwerp wordt daarom een extra 
maatregel opgenomen. We brengen in het 
voorkeursontwerp op één punt een stevige 
snelheidsremmer aan het begin van het 
gebied komend vanuit Vlaardingen. Dat wil 
zeggen dat we de snelheid terugbrengen vóór 
het kruispunt met De Kade door middel van 
een 30 km/uur drempel (net zoals bij het 
station op de Laan 40-45). Deze drempel 
wordt aangebracht ten oosten van de 
aansluiting van de scouting en valt samen 
met het bord ‘adviessnelheid 30’. Daarnaast 
stellen wij voor om ter plaatse van de 
aansluiting van De Dijk een bord ‘herhaling 
50’ te plaatsen omdat de toegestane snelheid 
op de Vlaardingsedijk inderdaad veelvuldig 
wordt overschreden. 

Graag een drempel aanbrengen vóór het 
kruispunt De Kade vanuit de richting 
Vlaardingen. 

In het voorkeursontwerp wordt een extra 
maatregel opgenomen op deze locatie (zie *). 

Waarom worden er geen verkeerslichten bij 
aansluiting De Kade aangebracht? 

** Uit eerder uitgevoerde 
verkeersmodelberekeningen blijkt het niet 
nodig te zijn om vanwege de kwaliteit van de 
verkeersafwikkeling verkeerslichten toe te 
passen. Er kan worden volstaan met een 
voorrangskruispunt. De nieuwe vormgeving 
van het kruispunt en de beoogde drempel 
vóór het kruispunt zullen het makkelijker 
maken om vanuit De Kade op te rijden.  

Is een (verhoogde) zebra-oversteek (zoals op 
de Laan 40-45) mogelijk bij de 
oversteekpunten Prinses Julianaplantsoen en 
Willem de Zwijgerstraat? Vooral belangrijk 
voor de oversteek Willem de Zwijgerstraat 
i.v.m. schoolroute vanuit De Kade 

Het heeft de voorkeur om geen verhogingen 
(drempels of plateau’s) toe te passen 
vanwege de daardoor optredende grotere 
trillingshinder in de woningen én vanwege de 
overlast die dit geeft voor het vrachtverkeer 
(comfort). Zebra’s kunnen wel worden 
toegepast op beide oversteekpunten en 
voegen we toe aan het voorkeursontwerp. 



 

 

Is een slinger in de weg door het 
Julianaplantsoen mogelijk om de snelheid te 
verlagen? 

Dat zou ten koste gaan van het 
Julianaplantsoen, hetgeen ongewenst is. 
Bovendien is dit niet nodig vanwege de 
beoogde snelheidsremmer op de 
Vlaardingsedijk (zie *) en de gewijzigde 
inrichting van de Julianalaan zelf. 

Kunnen er stoplichten komen bij de 
oversteekpunten Prinses Julianaplantsoen en 
Willem de Zwijgerstraat? 

Het is niet gebruikelijk om verkeerslichten op 
30 km/uur wegen te plaatsen. Bovendien is 
dit niet nodig vanwege de beoogde 
snelheidsremmer op de Vlaardingsedijk (zie 
*) en de gewijzigde inrichting van de 
Julianalaan zelf. 

Wellicht is het mogelijk om op de beide 
aansluitingen Julianaplantsoen en Willem de 
Zwijgerstraat éénrichtingsverkeer toe te 
passen. De ene alleen ingaand verkeer en de 
andere alleen uitgaand verkeer. 

Vanwege het regelmatig stilstaan van 
rouwstoeten op de rijbaan voor het 
crematorium en de begraafplaats kiezen we 
er niet voor om éénrichtingsverkeer in te 
voeren. Wel verbreden we in het 
schetsontwerp van het voorkeursontwerp de 
aansluiting van het Prinses Julianaplantsoen 
zodat gelijktijdig in- en uitrijden makkelijker 
wordt. 

Waarom is er niet gekozen voor een smaller 
fietspad van bijvoorbeeld 3,5m i.p.v. 4,5m 
breed om ruimte te besparen? 

Er is voor gekozen om de inrichtingseisen van 
de MRDH voor de Metropolitane FietsRoute 
(MFR) te volgen aangezien het beoogde tracé 
van de MFR via de Julianalaan leidt. Deze zijn 
4,5 m breedte voor tweerichtingsfietspaden 
en 3,0 m breedte voor 
éénrichtingsfietspaden. 

De ruimte voor het gemaal wordt gebruikt om 
kort te parkeren om kinderen te brengen en op 
te halen voor de scouting. Hoe moet dit na 
aanpassing van de situatie? 

Het parkeren gebeurt op dit moment op een 
korte strook naast de rijbaan waar fietsers 
gebruik van moeten maken om van de rijbaan 
op het fietspad te komen. Hier is eigenlijk 
geen ruimte en parkeren is daar niet gewenst. 
Met de komst van de nieuwe woonwijk De 
Kade ontstaat de mogelijkheid om in de wijk 
te parkeren in plaats van op de fietsroute. 

Wordt het hondenuitlaatpad aan de voet van 
de dijk gehandhaafd? 

Ja, er is rekening mee gehouden dat overal 
een strook van minimaal 3 meter breed 
tussen de voet van de dijk en de sloot wordt 
gerealiseerd. Deze is nodig voor onderhoud 
aan dijk en sloot en kan tevens worden 
gebruikt door voetgangers. 

Is het mogelijk om de beeldbepalende 
treurwilg ter hoogte van Mauvelaan 2 te 
sparen? Wellicht kan de sloot zodanig worden 
verlegd dat de nieuwe sloot aan de andere 
kant van de treurwilg komt te liggen. De 

Dat is in dit stadium niet zeker. We streven er 
uiteraard naar om de boom te behouden. In 
de vervolgfasen na het schetsontwerp zal 
duidelijk worden of de boom kan worden 
gehandhaafd. 



 

 

treurwilg komt dan in de rand van het 
schouwpad onderaan de dijk te staan. 
Het is wenselijk om meer bomen te herplanten 
dan er verwijderd worden in plaats van alleen 
te compenseren. 

In het voorkeursontwerp zullen wij aangeven 
waar vervangende bomen kunnen worden 
gesitueerd. Indien mogelijk zullen wij meer 
bomen terugbrengen dan er verdwijnen. 

Bewoner van Mauvelaan 2 maakt zich zorgen 
dat verlegging van de sloot ten koste gaat 
van zijn tuin. Zijn tuin ligt namelijk deels op 
kadastraal eigendom van de gemeente 
(snippergroen). Hij verzoekt hier rekening mee 
te houden. 

Wij streven ernaar om de sloot buiten de tuin 
van de bewoner te realiseren. In de 
vervolgfasen na het schetsontwerp zal 
duidelijk worden of de tuin daadwerkelijk 
onaangetast blijft. 

 
Opmerkingen bij specifiek principe-ontwerp 1 

Vraag/opmerking deelnemers inloopavond Reactie 
De aansluiting van het Julianaplantsoen op de 
Julianalaan is krap qua breedte. Als 
tegelijkertijd verkeer op wil rijden vanuit het 
Julianaplantsoen en af wil slaan vanaf de 
Julianalaan kunnen ze elkaar nauwelijks 
passeren. Kan deze aansluiting verbreed 
worden? 

Ja. We verbreden in het schetsontwerp van 
het voorkeursontwerp de aansluiting van het 
Prinses Julianaplantsoen zodat gelijktijdig in- 
en uitrijden makkelijker wordt. 

 
Opmerkingen bij principe-ontwerpen 2 en 3 

Vraag/opmerking deelnemers inloopavond Reactie 
Kan er een bredere groenberm tussen voetpad 
en fietspad worden aangebracht (3,0 m in 
plaats van 1,5 meter) 

Er is gekozen voor een breedte van de 
tussenbermen die voldoet qua 
verkeersveiligheid en qua groeimogelijkheden 
van de bomen. Bredere tussenbermen 
zouden leiden tot een nog groter 
ruimtebeslag van de dijkverbreding en dus 
grotere aantasting van de natuurspeeltuin en 
het trapveldje onderaan de dijk. Dit is 
ongewenst. 

 
Opmerkingen bij informatiepaneel GOW30: 

Vraag/opmerking deelnemers inloopavond Reactie 
Is de roodbruine streep wel duidelijk genoeg, 
kan dit geen witte markering zijn (zodat 
duidelijk is dat mensen niet mogen inhalen)? 

De roodbruine strook is juist niet bedoeld als 
asmarkering (lijn) om inhalen te verbieden, 
maar als inrichtingselement die 30 km/uur (in 
plaats van 50 km/uur) benadrukt. Wij stellen 
voor om in het schetsontwerp van de 
voorkeursvariant aanvullend een 
inhaalverbod van motorvoertuigen in te 
stellen op de Julianalaan (door middel van 
bebording). 



 

 

Bij toepassing van een onverplicht fietspad 
graag ook het onderbord ‘Dus niet brommen’ 
toevoegen. 

Het in de praktijk vaak toegepaste onderbord 
‘dus niet brommen’ is op grond van de 
verkeersregels overbodig. Bromfietsers 
mogen wettelijk namelijk geen gebruik 
maken van het onverplichte fietspad. 
Snorfietsers mogen het onverplichte fietspad 
alleen gebruiken met uitgeschakelde motor. 

 
Nagezonden vragen en opmerkingen: 

Vraag/opmerking deelnemers inloopavond Reactie 
Alle drie de opties lossen het probleem van het 
te hard rijden niet op. 

Hier zijn wij het niet mee eens. De rijbaan 
wordt aanzienlijk smaller, het wegdek wordt 
anders vormgegeven en er wordt mogelijk 
een wettelijke maximumsnelheid van 30 
km/uur ingesteld. Dit zal de snelheid 
weldegelijk verlagen. We kunnen echter niet 
garanderen dat niemand meer te hard rijdt. 

Op deze avond is de term veiligheid vaak 
gehoord, over welke veiligheid hebben we het 
dan, de afgelopen 40 jaar is er geen enkel 
ernstig ongeluk op de Prinses Juliana Laan 
gebeurd. 

Los van de objectieve onveiligheid (aantal 
ongevallen) is er sprake van subjectieve 
(gevoelsmatige) onveiligheid. Overstekende 
voetgangers voelen zich niet veilig vanwege 
de hoge snelheid en het steeds drukker 
wordende autoverkeer. Fietsers voelen zich 
niet veilig op de te smalle fietsstroken naast 
de te smalle rijstroken in combinatie met de 
hoge snelheid van het autoverkeer. 

Graag een verhoogde oversteekplaats met 
voetgangersverkeerslicht boven stenentrap 
(vanaf de Jozef Israëlslaan naar de Prinses 
Julianalaan) met eventueel flitspalen. 

Er is niet gekozen voor een verhoogde 
oversteekplaats vanwege de daardoor 
optredende grotere trillingshinder in de 
woningen én vanwege de overlast die dit 
geeft voor het vrachtverkeer (comfort). 
Zebra’s kunnen wel worden toegepast op 
beide oversteekpunten en voegen we toe aan 
het voorkeursontwerp. 
Er is niet gekozen voor 
voetgangersoversteeklichten omdat het niet 
gebruikelijk is om verkeerslichten op 30 
km/uur wegen te plaatsen. Bovendien is dit 
niet nodig vanwege de beoogde 
snelheidsremmer op de Vlaardingsedijk (zie 
*) en de gewijzigde inrichting van de 
Julianalaan zelf. 
De gemeente is niet bevoegd om flitspalen te 
plaatsen. Het Openbaar Ministerie bepaalt 
welke punten prioriteit hebben bij het 
plaatsen van flitspalen. Over het algemeen 
wordt gekozen voor plaatsen waar 



 

 

daadwerkelijk ongevallen plaatsvinden 
ondanks aangepaste inrichting. 

Zijn er in de afgelopen jaren metingen verricht 
hoeveel fietsers in een jaar over de Julianalaan 
gaan? 

Nee, het exacte aantal fietsers is volgens de 
landelijke richtlijnen niet relevant voor de 
vraag of een vrijliggend fietspad nodig is. Wel 
relevant is volgens de landelijke richtlijnen de 
snelheid van het autoverkeer en de 
hoeveelheid autoverkeer. 

Mijn inziens kan er erg veel geld bespaard 
worden omdat de dijk dan niet verbreed hoeft 
te worden en gezonde bomen zoals de Rode 
Esdoorn (die heeft ons altijd veel beschutting 
en vrijheid gegeven heeft) en de treurwilg. 
Deze bomen vangen tevens veel fijn stof op. 

Op basis van de hoeveelheid autoverkeer op 
de Julianalaan is conform de landelijke 
richtlijnen een vrijliggend fietspad 
noodzakelijk. Bij een vrijliggend fietspad is 
een dijkverbreding onvermijdelijk. 
Bij de verdere uitwerking streven we er 
uiteraard naar om zoveel mogelijk bomen te 
behouden. In de vervolgfasen na het 
schetsontwerp zal duidelijk worden of de 
bomen kunnen worden gehandhaafd. 
Indien mogelijk zullen wij meer bomen 
terugbrengen dan er verdwijnen. 

Het probleem zit echter bij uitgang en ingang 
van de Kade achter de spoorlijn, de auto's die 
van Vlaardingen komen hebben voorrang op 
de uitgang en ingang van de Kade en daar 
bovenop gaan de bomen van de metro om de 
vijf minuten dicht. Hoe meer bewoners op de 
Kade hoe drukker het wordt. 

De wijze van aansluiten van De Kade op de 
Vlaardingsedijk (voorrangskruispunt) is 
onderzocht in het kader van het 
bestemmingsplan voor De Kade. Hieruit bleek 
dat een gewoon voorrangskruispunt volstaat. 
Zie ook ** 

Door de dijkverbreding op Prinses Julianalaan 
wordt het karakteristieke van de dijk geheel te 
niet gedaan dat zou toch jammer zijn, een van 
de mooiste plekjes van Maassluis wordt 
vernietigd. 

Hier zijn wij het niet mee eens. Bij de 
dijkverbreding blijft sprake van een 
vergelijkbaar dijktalud, onderpad en sloot. Op 
de dijk worden nieuwe bomen geplaatst. 
Daarmee wordt het karakteristieke beeld van 
een laan met bomen aan weerszijden  
behouden. 

De gemeente moet zich hard maken voor een 
spooroversteek bij Centraal station en een 
rotonde op het stationsplein dan kan de 
spooroversteek aan de haven dicht wat het 
Havenplein overzichtelijker maakt, het 
verkeer kan vanaf de Industrieweg beter 
doorstromen. 
Dit had al bij de overgang van trein naar 
metro moeten gebeuren, waarom is dit niet 
gebeurd? Er had een totaalplan op tafel 
moeten liggen. 

Dit onderwerp is geen onderdeel van de 
herinrichtingsplannen voor de Prinses 
Julianalaan. Over de aanpassing/verplaatsing 
van de overweg bij het Havenplein vindt 
afzonderlijke besluitvorming plaats. 

Welke tijdelijke maatregelen worden er 
getroffen in de periode tussen NU 2021 en het 

Het herinrichtingsplan is erop gericht om 
allereerst het eindbeeld van de herinrichting 



 

 

moment van uitvoering (voorlopig) 2024? (De 
klachten stammen al uit 2018). Wij denken 
aan: 
o Verhoogd wegdek/drempel bij de uitgang 
Willem de Zwijgerstraat nabij de metro-
overgang? Dit is een effectieve plaats en is niet 
in de nabijheid van huizen. 
o Invoering van een 30km. maximumsnelheid 
gelijk met een inhaalverbod. Vermelding 
30km. op het wegdek Bij het plaatsen van een 
drempel kan een 30km. zone ontstaan. 
o Een zebra met verlichting in het wegdek zoals 
in Maasland (Kerkweg)? 
o Snelheidsbeperkende maatregelen zoals 
bloembakken en/of versmallingen? 
o Verbod op/ontmoedigen van doorgaand 
vrachtverkeer van en naar 
Vlaardingen? 

in beeld te brengen. Er is vooralsnog geen 
plan gemaakt voor maatregelen 
vooruitlopend op de herinrichting. Uiteraard 
zal na de technische uitwerking in het 
vervolgproces worden bekeken welke 
onderdelen mogelijk eerder kunnen worden 
uitgevoerd. 

Op welke wijze wordt de toegankelijkheid van 
de in- en uitritten van de bewoners verbeterd? 
o Mag er indien noodzakelijk gebruik gemaakt 
worden van het fietspad? 

***Dat is per principe-ontwerp en voor elk 
van de drie mogelijke vormgevingen van de 
rijbaan verschillend. De belangrijkste 
verbeteringen voor de toegankelijkheid van 
de in- en uitritten zijn: 
- het verminderen van het hoogteverschil 
tussen tuinen en rijbaan 
- het verlagen van de snelheid op de rijbaan 
- het vergroten van de afstand tussen tuin en 
rijbaan. 
Het is niet toegestaan om met een 
motorvoertuig van het fietspad gebruik te 
maken of erop te parkeren of stil te staan. 
Wel is het toegestaan het fietspad te kruisen 
om het perceel te bereiken of te verlaten. 
Hierbij moet voorrang worden verleend aan 
het fietsverkeer. 

Op welke wijze heeft het verzorgend verkeer 
een veilige toegang tot de woningen? 
o Mag er indien noodzakelijk gebruik gemaakt 
worden van het fietspad? 

Wij gaan ervanuit dat u ‘bezorgend verkeer’ 
(bijvoorbeeld koeriers) bedoelt. Dit verkeer 
kan op dezelfde wijze als de bewoners 
toegang tot de woning krijgen (zie***). Ook 
kunnen zij gebruik maken van de ruimte op 
de uitrit tussen rijbaan en fietspad om stil te 
staan. 
Er mag geen gebruik worden gemaakt van het 
fietspad (zie***) 

Waar komen exact de voetganger-
oversteekplaatsen? 

Op de volgende locaties: 
- Laan 40-45 (bestaand) 
- Julianaplantsoen (bestaand) 



 

 

- Willem de Zwijgerstraat (nieuw) 
- De Kade (nieuw) 

Hoe worden deze oversteekplaatsen fysiek 
beveiligd? 

Het is ons niet precies duidelijk wat met 
fysieke beveiliging wordt bedoeld. De 
vormgeving is in ieder geval als volgt: 
- Laan 40-45: 30 km/uur, fysieke 
middengeleider, verkeerslicht, zebra 
- Julianaplantsoen: 30 km/uur, smalle rijbaan 
Julianalaan, afwijkende kleur wegdek, zebra 
- Willem de Zwijgerstraat: 30 km/uur, smalle 
rijbaan Julianalaan, afwijkende kleur wegdek, 
zebra 
- De Kade: drempel ervoor, visueel plateau, 
kanalisatiestrepen, fysieke middengeleider 

Welke fysieke maatregelen worden er 
getroffen om de snelheid echt terug te dringen 
om een vernieuwde “racebaan” te 
voorkomen? 

- bord ‘herhaling 50’ ter plaatse van de 
aansluiting van De Dijk 
- bord adviessnelheid 30 ten oosten van de 
uitrit scouting 
- 30 km/uur drempel ten oosten van de uitrit 
scouting (zie*) 
- visueel plateau kruispunt De Kade 
- fysiek verhoogde middengeleider De Kade 
- 30 km/uur regime Julianalaan 
- smalle rijbaan Julianalaan 
- afwijkende indeling wegdek Julianalaan 
- afwijkende kleur wegdek ter hoogte van 
Julianaplantsoen 

Op welke wijze is de noodzakelijke handhaving 
wel vorm te geven? 

De beperkte handhavingscapaciteit van de 
politie blijft hetzelfde. 

Hoe wordt de nieuwe aansluiting (voor 
voetgangers/fietsers/auto’s) vanaf de Jozef 
Israëlslaan en de Tooroplaan (= tevens 
erfontsluiting) exact vormgegeven? 

Vergelijkbaar met de huidige vormgeving. De 
helling wordt wel langer waardoor er 
bovenaan en onderaan een langer 
horizontaal gedeelte kan worden gerealiseerd 
en de steilte van de helling kleiner wordt. 

Is deze route ook geschikt voor verzorgend 
verkeer? 

Alleen de erftoegang naar de achtertuin van 
Prinses Julianalaan 16 is via deze route voor 
auto’s bereikbaar. Ander autoverkeer hoeft 
hier geen gebruik van te maken. 

Hoe wordt deze aansluiting fysiek beveiligd? 
o Komt er een beveiligde oversteekplaats 
voetganger en/of fietser? 

Het is niet precies duidelijk wat met fysieke 
beveiliging wordt bedoeld. De vormgeving is 
in ieder geval vergelijkbaar met de huidige 
situatie (uitrit). 
Er komt op dit punt een 
voetgangersoversteekplaats (zebra). 

Op welke wijze wordt de afvoer van het 
regenwater in de nieuwe situatie geregeld? 

Dat wordt in de civieltechnische uitwerking 
(na het schetsontwerp) uitgezocht. 



 

 

Tijdens het Ontwerp-café is een goede 
ontsluiting van de Oranjewijk toegezegd. Hoe 
is deze toezegging in de nieuwe situatie 
vormgegeven? 

Tijdens het ontwerpcafé is aandacht gevraagd 
voor een goede aansluiting van de Oranjewijk 
en de Kade via de Prinses Julianalaan. Er is 
toegezegd dat dit aandachtspunt 
meegenomen zou worden. 
De goede aansluiting van de Oranjewijk komt 
tot uiting in de verbreding van de aansluiting 
Julianaplantsoen zodat gelijkertijd in- en 
uitrijden makkelijker wordt. 

Waar wordt de noodzakelijke ruimte ten 
behoeve van de verbreding van de metro- 
overgang gevonden? 

Aan de oostzijde van de bestaande metro-
overgang. 

 
 
  



 

 

Voorkeur bewoners en ondernemers 
De bewoners en ondernemers konden met behulp van de uitgereikte voorkeurskaart een voorkeur 
uitspreken voor één van de drie principe-ontwerpen en een voorkeur voor één van de drie 
mogelijke weginrichtingen. Dit als advies aan het college. Tot en met maandag 1 november konden 
aanwezigen hun voorkeursformulier nog inleveren bij de gemeente. Er zijn in totaal 56 
voorkeursformulieren ingeleverd. Op een deel van de ingeleverde formulieren is geen voorkeur 
aangegeven. Hierna volgt een overzicht van de resultaten.  
 

  Principe-ontwerp 
  1: fietspad 

dijkzijde 
2: fietspad 
woningzijde 

3: fietspaden 
beide zijden 

Geen 
voorkeur 

In
ric

ht
in

g 

GOW50 + verplicht 
fietspad 

2 . . 
. 

GOW30 + verplicht 
fietspad 

. 2 2 
. 

GOW30 + onverplicht 
fietspad 

. 8 . 
. 

Geen voorkeur . 1 . . 

Tabel: Overzicht voorkeur 15 direct aanwonenden Julianalaan / Vlaardingsedijk 
 

  Principe-ontwerp 
  1: fietspad 

dijkzijde 
2: fietspad 
woningzijde 

3: fietspaden 
beide zijden 

Geen 
voorkeur 

In
ric

ht
in

g 

GOW50 + verplicht 
fietspad 

. 6 2 1 

GOW30 + verplicht 
fietspad 

9 10 3 1 

GOW30 + onverplicht 
fietspad 

. 3 3 1 

Geen voorkeur . . 1 1 

Tabel: Overzicht voorkeur 41 omwonenden (excl. Julianalaan / Vlaardingsedijk) 
 

  Principe-ontwerp 
  1: fietspad 

dijkzijde 
2: fietspad 
woningzijde 

3: fietspaden 
beide zijden 

Geen 
voorkeur 

In
ric

ht
in

g 

GOW50 + verplicht 
fietspad 

. . . . 

GOW30 + verplicht 
fietspad 

. 1 . . 

GOW30 + onverplicht 
fietspad 

. . . . 

Geen voorkeur . . . 1 

Tabel: Overzicht voorkeur 2 ondernemers 


