
VERKEER

Maassluis maken we samen verkeersveiliger en bereikbaar. Met de auto, maar vooral ook met de fiets en 
het openbaar vervoer. Een goede afwikkeling van het (gemotoriseerde) verkeer is daarvoor van belang. 
Binnen de gemeente stelt de PvdA veiligheid in het verkeer altijd boven snelheid. Gemotoriseerd verkeer 
levert geluidsbelasting, parkeerdruk en vuile lucht op. Wandelen en fietsen willen we daarom stimuleren.
De PvdA kiest ervoor de overlast van verkeer zo klein mogelijk te maken. 

Laan 1940-1945 is op aandringen van de PvdA aangepast en van rotondes voorzien en nieuwe 
verkeerslichten bij Julianalaan. Daarmee is de weg een mooie entree van de stad geworden. Er is nu een 
betere doorstroming, minder geluidsoverlast en het langzaam verkeer heeft voorrang.

Met de toestemming van de bouw op de Dijkpolder zijn afspraken gemaakt over de benodigde 
verkeerskundige aanpassingen die met buurgemeenten moeten worden vormgegeven rondom de A 20 
afritten 6 (Coldenhove) en 7 (Oude Veiling). Dat duurt nu te lang! De oversteek voor leerlingen bij de 
Oude Veiling is te gevaarlijk en de doorstroming in de spits is niet goed.

Parkeren
Parkeren is ergernis nummer één in de meeste wijken. De afgelopen jaren zijn in diverse wijken concrete 
problemen aangepakt. De komende periode wil de PvdA het huidige beleid voorzetten: in nauw overleg 
met bewoners problemen oplossen of, waar dat niet mogelijk is, de problemen verzachten. 

Fietsen en voetgangers
Fietsen moet een beter en aantrekkelijk alternatief worden voor de auto. Daarom moet er meer worden 
geïnvesteerd om het fietsen aantrekkelijk te maken. Ook voetpaden moeten goed worden onderhouden, 
zeker gelet op ouderen, schoolgaande kinderen en mensen die hulpmiddelen gebruiken (rollators, 
kinderwagens). 

Openbaar vervoer
Goed openbaar vervoer is belangrijk voor alle Maassluizers. Met de RET metro op de Hoekse Lijn is dit 
het moment voor de regio brede invoering van gratis OV voor de minima, net zoals dat in Schiedam is 
ingevoerd en het daar positieve resultaten oplevert. De kosten van vervoer vormen zo geen hindernis 
meer voor het zoeken van werk, volgen van opleiding en onderhouden van sociale contacten.

Busvervoer
De buslijnen in Maassluis door de komst van de lightrail op de Hoekse Lijn staan onder de druk. De PvdA 
wil de huidige buslijnen met hun dienstregeling behouden. Vooral in de spits voorzien de bussen in een 
behoefte. Mocht met nieuwe bezuinigingen van de regio het busvervoer worden getroffen, dan ziet de 
PvdA een kleine, maar frequent rijdende ‘ringbus’ door Maassluis, die reizigers naar de stations brengt 
als serieuze optie. Met een kleinere bus kunnen ook meer wijken worden aangedaan. 

Geen Blankenburgtunnel 
De PvdA Maassluis was, is en blijft tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel. Die tunnel is onzinnig, 
omdat het verkeer alsnog op de ring rond Rotterdam terechtkomt. En de Blankenburgtunnel verwoest 
een eeuwenoud, prachtig landschap. Er is ook een prima alternatief dat de ruit van Rotterdam echt 
ontlast: het Oranjetracé. De PvdA Maassluis zal blijven strijden tegen de Blankenburgtunnel. Totdat de 
spa de grond in gaat zijn er nog kansen om het tegen te houden. Als de Blankenburgtunnel er ondanks 
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het verzet toch komt, moet deze goed mogelijk worden ingepast: niet zien, horen of ruiken en optimale 
inpassing in het polderlandschap. 

Voor de PvdA betekent dat:
 Geluid- en milieuoverlast als gevolg van verkeersdrukte wordt voorkomen of beperkt, o.a. door een 

geluidsscherm langs de A20 voorzien van zonnepanelen.
 De route P.C. Hooftlaan, Lange Boonestraat, Marelplein, Wagenstraat geen doorgaande route door de

stad meer moet zijn. De PvdA blijft proberen op de PC Hooftlaan veiliger te maken.
 We investeren in veilige maatregelen die het langzaam verkeer beschermen: overal in de stad moet 

de verlichting het doen! Bij de rotondes op Laan 1940-1945 worden extra maatregelen genomen om 
het veiliger te maken. 

 We elektrisch vervoer (auto en fiets) stimuleren en faciliteren. O.a. door het realiseren van meer 
openbare laadvoorzieningen in centrumgebieden en woonwijken, realistisch en klantvriendelijk 
beleid met laadpalen voor bewoners zonder eigen parkeerplaats. 

 We de afritten 6 en 7 van de A20 aanpassen, zodat fiets- en autoverkeer van en naar Maassluis veilig 
door kan stromen. 

 Nieuwbouw projecten in bestaande wijken moeten worden gebruikt om bestaande 
parkeerproblemen op te lossen, niet te verergeren. 

 We parkeerproblemen oplossen in bestaande wijken in nauw overleg met bewoners door aanleg van 
extra plekken. Bij voldoende draagvlak onder bewoners kan worden overgegaan tot ‘parkeren voor 
vergunninghouders’. 

 We terughoudend omgaan met ‘parkeren op eigen terrein’ (vaak staan die plaatsen leeg en is er geen
ruimte op straat om te parkeren). Geen grond meer uitgeven als ‘mandelig gebied’, waar bewoners 
zelf voor straatverlichting en onderhoud moeten zorgen. 

 De winkelcentra moeten goed bereikbaar zijn: lopend, per fiets en auto. In het belang van 
ondernemers en winkelend publiek moet parkeren goed en zonder betaling blijven. Het 
parkeerterrein aan de P.C. Hooftlaan/Zuidvliet (oude RK kerk) voorziet in een grote behoefte, de PvdA
wil dat grotendeels behouden voor parkeren en/of evenementen.

 We sluipverkeer tegen gaan. Onder meer door betere handhaving en fysieke maatregelen op 
Noordvliet en Zuidbuurt. 

 We de Vloot beter bereikbaar maken. Permanent openstellen van de ‘ambulance doorgang’ op de 
oude Maasdijk/Vloot en ander parkeerregime (slagboom) bij de seniorencomplex De Vloot ten 
behoeve van de bewoners. 

 We in Maassluis parkeren gratis houden. Daar waar de parkeerdruk te groot wordt is er mogelijkheid 
om parkeervergunningen in te voeren (met blauwe zones). 

 Handhaving van blauwe zones en tegengaan van fout parkeren moet weer regel worden in Maassluis.

 We de voetpaden verbeteren en meer geasfalteerde, vrij liggende en voldoende brede fietspaden 
aanleggen: o.a. langs de Merellaan, Kwartellaan en Uiverlaan. 

 Beter onderhoud aan wegen en fietspaden: opknappen, asfalteren van fietspaden langs Albert 
Schweitzerdreef, Nobeldreef en Westlandseweg. 

 We voor behoud van de gratis bewaakte fietsenstalling bij de Koningshoek zijn. 
 Er goede en veilige stallingen bij andere centrumfuncties komen: Binnenstad en Metrohaltes. In de 

wijken met veel portiekflats moet erop straat voldoende stallingruimte zijn, waar fietsen veilig 
kunnen worden gestald. 
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 We extra inzetten op het veiliger maken van (woon-school) routes, vooral voor fietsers en 
voetgangers. Ook het parkeren rondom scholen hoort hier bij: stimuleren van fietsen, handhaven 
regels en aanleggen Kiss en Ride plaatsen. 

 We fietsstraten willen aanleggen: o.a. de Noordvliet (van P.C. Hooftlaan tot Rozenlaan) en Zuidvliet 
(van PC Hooftlaan tot de Potgieterstraat). De fietsers zijn de hoofdgebruikers, auto’s langzaam rijdend
te gast. 

 De Hoekse Lijn zo snel mogelijk moet gaan rijden, tot die tijd het vervangend vervoer beter moet 
functioneren: meer bussen, betere schuilplaatsen, rijden over de vluchstrook. 

 We samen met Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam (inc Hoek van Holland) naar hetzelfde regime 
op de Hoekse Lijn gaan: gratis OV voor mensen met een laag inkomen. Dat zorgt voor meer sociale 
contacten en geen drempels voor studie, stage of het zoeken naar werk. 

 Station Schiedam centrum een intercity station moet blijven. 
 Het busvervoer in Maassluis na de Hoekse Lijn op niveau moet blijven: ook in de weekenden en 

avonden. 
 Op termijn een ringbus door de stad een oplossing kan zijn: meer door de wijken naar de haltes van 

de Hoekse Lijn. 
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