Van: PvdA Maassluis
Aan: college van B&W
Datum: 13 okt. 17
Betreft: artikel 51 vragen herinrichting stationsplein Maassluis West
Geacht college,
De herinrichting van stationsplein Maassluis West is in volle gang. Logisch dat daarbij overlast en
ongemak niet te voorkomen is. Maar de veiligheid zal toch altijd gewaarborgd moeten blijven.
Daarom is het voor de PvdA fractie niet acceptabel dat ‘s avonds en ‘s ochtends de tijdelijke
bushaltes 712 en 713 in het pikkedonker liggen. Hetzelfde geldt voor de veel te kleine
noodfietsenstallingen. Bovendien is het chaotisch dat fietsen nu maar bij de 1e flat gedropt worden.
Bij een beetje wind ligt alles tegen de vlakte. Ook is het vreemd en slordig dat er bij de tijdelijke
haltes van bus 126 en 33 geen abri’s staan en geen bankje. Bij slecht weer sta je vol in de wind en de
regen te wachten op de bus.
Wij hebben over deze zaken de volgende vragen:
1. Waarom heeft u niet direct maatregelen genomen toen bewoners belden op 9 oktober dat
het avonds aardedonker was bij de fietsenstallingen, bushaltes en de openbare ruimte waar
veel reizigers komen?
2. Kunt u aangeven wat u gedaan heeft om de verlichting zo snel mogelijk weer te herstellen?
3. Klopt het dat de fietsenstallingen waren vergeten bij het verplaatsen van de bushaltes? Eerst
was er geen enkele fietsenstalling, toen 1 kleine noodstalling en later een 2e. Maar nog
steeds dik onvoldoende.
4. Bent u het met ons eens dat het antwoord in de raad en commissie onlangs, dat ook gebruik
gemaakt kon worden van de oude fietsenstalling niet juist, was omdat de toegangswegen
naar die stallingen afgezet zijn met hekken of het wegdek is opgebroken?
5. Wij verwachten dat u extra tijdelijke fietsenstallingen gaat plaatsen. Kunt u dat onze reizigers
ook toezeggen?
6. Kunt u op de meest kort mogelijke termijn abri’s met bankje plaatsen bij de bushaltes voor
lijn 126 en 33?

Door een gebrek aan stallingscapaciteit is het een zooitje rondom de flats. Bij wind vallen er vele
fietsen om.

De tijdelijke fietsenstalling staat erg vol.

Uitgevallen verlichting.

