
 

Overzicht vragen omwonenden informatiebijeenkomst over de sloop 

 

 

- Komen er huizen?  

De plannen voor de nieuwbouw zijn nog in volle gang. Daarom kunnen we nog niks delen over deze 

plannen. Zodra we een definitief voorstel hebben, zullen we deze met u delen. 

 

- Is er een update over de geluidswal?  

De geluidswal is een project van de gemeente Maassluis. Als u hier vragen over heeft, kunt u 

contact opnemen met de gemeente Maassluis. 

 

- Wat wordt er gebouwd en de hoogte?  

De plannen voor de nieuwbouw zijn nog in volle gang. Daarom kunnen we nog niks delen over deze 

plannen. Zodra we een definitief voorstel hebben, zullen we deze met u delen. 

 

- Zijn er materialen die Lely niet meer kan gebruiken en de Vluchtheuvel misschien wel (loodsdeur)? 

De sloop verloopt zo duurzaam mogelijk, wij proberen bijvoorbeeld materialen op te slaan en deze 

later weer te gebruiken. Zelfs puin kunnen wij later hergebruiken en slaan wij op, op ons terrein. 

Hiermee beperken we ook het verkeer van vrachtwagens met puin. We hebben met de aanwezige 

gebruikers van Vluchtheuvel Maassluis gesproken en mogelijkheden bekeken voor hergebruik van 

materialen.  

  

- Het asbest verwijderen, kan dat kwaad voor onze tuintjes (met wind)? 

Het verwijderen van asbest is aan zeer strenge regels gebonden. Uiteraard leven wij al deze 

strenge regels na. Daarnaast benadrukken wij dat een gezonde omgeving voor ons van zeer groot 

belang is, en wij extra zullen toezien dat alles volgens de strenge procedures verloopt. 

 

- Welke maatregelen worden er getroffen tegen het stof dat vrijkomt tijdens de sloop? 

Met de sloopaannemer is uitvoerig vooraf gesproken over het vrijkomen van stof tijdens de sloop.  

Er zijn maatregelen genomen om stofoverlast te verminderen, zoals de inzet van een 

watersproeikraan. 

Naar aanleiding van uw vraag is dit  extra met hun medewerkers besproken en heeft hun aandacht.   

 

- Wat komt er na de sloop op het terrein, is dat gras? 

In de periode dat de sloop is afgerond en er nog geen werkzaamheden zijn voor de nieuwbouw, 

wordt het terrein ingezaaid met gras. 



 

 

 

- Komt er een hotel? 

De plannen voor de nieuwbouw zijn nog in volle gang. Daarom kunnen we nog niks delen over deze 

plannen. Zodra we een definitief voorstel hebben, zullen we deze met u delen. 

 

- Is het mogelijk dat er aan de snelwegkant een wandelpad komt van het ene wandelgebied bij 

Kastanjedal naar het wandelgebied in Wilgenrijk? Dit is een mooie route. 

Hier zijn momenteel geen plannen voor. 

 

- Kan Lely iets doen tegen het geluidsoverlast van het storten van ijzerwerk in stalen containers? In 

het verleden was dit erg hard. 

De sloopaannemer is op de hoogte van het doorklinken van ijzerwerk in containers. Hij zal zich 

volledig inspannen om dit te beperken.  

 

 


