
Aan: college van BenW  

Van: PvdA fractie 

Betreft: vragen m.b.t. fietspaden in Maassluis.  

Datum: 31 oktober 2014 

Bijlagen: enkele foto’s met schade aan tegelfietspaden 

 

1. In het coalitieakkoord staat dat bestaande fietspaden verbeterd worden en waar mogelijk 

geasfalteerd. Wij nemen aan dat het college het tot nu toe gevoerde beleid van asfalteren 

van fietspaden voortzet, kunt u dat bevestigen?  

2. Waarom is het nieuwe fietspad in aansluiting op de fietsbrug over de Haven toch met tegels 

bestraat? 

3. In het coalitieakkoord staat dat waar mogelijk fietspaden geschikt gemaakt worden voor 

tweerichtingsfietsverkeer. Het fietspad langs Laan 40-45 van Vermeerlaan naar stoplichten 

PC hooftlaan is minstens half jaar geleden geasfalteerd en daar zou tweerichtingspad van 

gemaakt worden. En later ook van stoplichten naar de stoplichten bij de molen. Waarom is er 

nog steeds geen onderbroken witte streep in het midden van het nieuwe fietspad 

aangebracht? Verder is het bord bij de oversteek van kruispunt Vermeerlaan zo dat je niet 

rechtsaf mag slaan. Als je echter het fietspad van de Korte Buurt naar kruispunt Vermeerlaan 

rijdt kan je zo rechtdoor het nieuwe fietspad op. Wat is hier nu wel of niet toegestaan en 

kunt u dat duidelijker aangeven?  

4. Veel tegelfietspaden zijn in slechte staat: er zijn grote kieren tussen de tegels o.a. langs 

Westlandseweg en er liggen veel losliggende tegels, o.a. langs Mozartlaan ter hoogte van 

Vecom. Wanneer worden deze paden vervangen door asfalt of worden ze hersteld?  

5. Op de Kwartellaan is onlangs een ernstig ongeluk met een motorrijder geweest. het is een 

drukke, geasfalteerde weg waar het gemotoriseerd verkeer 50 km/h mag rijden. Langs een 

kant zijn parkeerhavens en aan de andere kant wordt de nieuwe Burgemeesterswijk 

gebouwd. Ziet u mogelijkheid om aan die kant ook een vrij liggend fietspad aan te leggen, om 

de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te bevorderen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


