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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Per brief van 8 maart 2019 heeft u op grond van artikel 51 R.v.O. vragen gesteld over de buitenruimte 
rondom de Koningshoek. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Is het College met ons van mening dat de Koningshoek, inclusief buitenruimte, een parel voor 
Maassluis is, maar dat een nette afronding van de buitenruimte daaromheen vooralsnog ontbreekt? 

Wij zijn het met u eens dat de verbeterde uitstraling van de Koningshoek en de buitenruimte een mooie 
impuls is voor de stad. De buitenruimte is momenteel op een nette manier afgerond, het veld naast het 
parkeerterrein Hoogvliet en het veld tussen de Van Beethovenlaan en het gemeentehuis zijn tijdelijk 
afgevlakt en ingezaaid met gras. Naar verwachting zijn deze velden binnen enkele weken nette 
grasvelden waardoor ook de afwatering beter verloopt. 

2. Vindt u ook dat de bewoners van Uiverlaan, Merellaan en Van Beethovenlaan die jaren in de rommel 
en overlast gezeten nu moeten kunnen rekenen op een nette afronding van de buitenruimte? 

Zie antwoord 1. 

3. Klopt het dat omwonenden al meer dan een jaar geleden is toegezegd dat het grasveld aan de 
Uiverlaan een parkachtige inrichting zou krijgen? 

Aan de bezoekers van de informatieavond over project Koningshoek is een voorlopig schets ontwerp 
getoond met een idee voor een mogelijke inrichting van een park en is aangegeven dat er ingezet wordt 
op een parkachtige inrichting. Er zijn geen toezeggingen gedaan. 
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4. Wanneer en hoe is de gemeenteraad geïnformeerd over deze plannen? Kunt u een afschrift van de 
presentaties en tekeningen aan de omwonenden als bijlage aan de beantwoording van deze vragen 
toevoegen? 

Omdat het idee voor een parkachtige inrichting van de buitenruimte zich nog in de initiatieffase bevindt, 
is de gemeenteraad nog niet geïnformeerd. Tijdens een thema-avond oktober 2018 heeft een voorlopig 
schetsontwerp ter inzage gelegen. Dit is hetzelfde voorlopig schetsontwerp dat aan de bewoners is 
getoond in januari 2018. 

5. Zijn de kosten van deze parkachtige inrichting meegenomen bij de drie miljoen die de gemeente 
bijdraagt aan de inrichting van de buitenruimte rondom de Koningshoek? 

Het project Koningshoek betreft de uitbreiding van het winkelcentrum Koningshoek en de vernieuwing 
van de parkeerterreinen. Tevens maakt de aanleg van een nieuw fietspad rond het stadhuis deel uit van 
het project Koningshoek. De aanleg van het fietspad en het beschikbaar komen van grond uit het project 
Koningshoek heeft er toe geleid dat er een nieuw ontwerp gemaakt is voor de inrichting van de 
buitenruimte naast het stadhuis tussen de Uiverlaan en de Van Beethovenlaan. 
Dit gebied maakt geen onderdeel uit van het project buitenruimte Koningshoek. Derhalve is er geen 
financiële dekking voor deze parkachtige inrichting. 

6. Waarom worden de toen gepresenteerde plannen niet opgepakt en krijgen de bewoners nu te horen 
dat er nog moet worden uitgezocht wat de mogelijkheden zijn en dit nog een jaar gaat duren? 

Het getoonde ontwerp was een ontwerp wat nog niet uitgewerkt was en waar geen financiële dekking 
voor is. In de komende periode worden de verschillende mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van 
het gebied nader onderzocht. 

7. Bent u het met ons eens, dat het toch niet zo kan zijn dat er miljoenen geïnvesteerd zijn in 
Koningshoek en omgeving en dat er nu geen geld meer is om het laatste stukje buitenruimte in te 
richten, zeker als de gemeente dat kennelijk eerder heeft toegezegd? 

De buitenruimte naast het Stadhuis tussen de Uiverlaan en de Van Beethovenlaan maakt geen 
onderdeel uit van het project buitenruimte Koningshoek. Het getoonde ontwerp was nog niet 
uitgewerkt. Het is gepresenteerd als een idee waar de gemeente nader onderzoek naar wil doen. 

8. Wanneer realiseert u de tweede bewaakte fietsenstalling aan de oostelijke zijde van Koningshoek, 
zoals het vorige college heeft toegezegd? 

In de planvorming worden nu alle nog te realiseren zaken zijnde de openbare fietsenstalling zijde Van 
Beethovenlaan, de fietsenstalling van het gemeentehuis, nieuw aan te brengen fietspad en de mogelijke 
nieuwe inrichting van de buitenruimte samengevoegd. 
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9. Waarom zijn de hopen zand en aarde op het grasveld aan de Uiverlaan en het grasveld tussen het 
stadhuis en de Van Beethovenlaan neergelegd? Klopt het dat dit grond is die is vrijgekomen van onder 
de oude bestrating van de parkeerterreinen? Waarom wordt deze niet gewoon afgevoerd, is de 
aanleg van de bergen grond op beide grasvelden een kostenbesparing? 

Door de schone grond niet af te voeren en op termijn te gebruiken bij de inrichting van de buitenruimte 
kunnen kosten worden bespaard bij die inrichting. 

10. Kunt u toezeggen dat de inrichting van het heuvelachtige parkje voortvarend ter hand wordt 
genomen en voor de zomer wordt afgerond? 

In de komende periode worden de verschillende mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van het 
gebied nader onderzocht waarna nadere besluitvorming door college en raad kan plaatsvinden. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de secretaris, 	 de burge 	ester, 

Bijlage: 

3/3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

