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Onderwerp
Werkzaamheden kruising Sportlaan - Molenweg

Hellevoetsluis, 28 februari 2023

Beste meneer/mevrouw,

De kruising Sportlaan - Molenweg is door de huidige indeling niet overzichtelijk en met name
tijdens schooltijden erg druk. Daardoor wordt deze plek als onveilig ervaren. Met het 
afronden van de werkzaamheden aan de Molenweg wordt nu ook deze kruising aangepast. 
Met deze brief willen wij u informeren over de aankomende werkzaamheden. 

Wat gaat er gebeuren?
Op de kruising Sportlaan – Molenweg komt een gelijkwaardig verkeerplateau, wat inhoudt 
dat op de kruising alle verkeer van rechts voorrang heeft. De vrijliggende fietspaden worden 
verwijderd. 

Planning
Op 6 maart aanstaande start aannemer Van Doorn met de voorbereidingen om het kruispunt
aan te passen. Er wordt een tijdelijke toegang gemaakt naar het terrein van Helvoet Rubber 
& Plastic Technologies B.V. Zij zullen bereikbaar zijn via de Amnesty Internationallaan en 
Anton Gesinkstraat. 

Vanaf 13 maart is de kruising Sportlaan - Molenweg maximaal drie weken lang afgesloten 
voor al het verkeer. Auto’s en fietsers worden omgeleid via het parkeerterrein aan de 
voorzijde van het oude zwembad. Voor voetgangers wordt vlak bij de kruising een looproute 
ingericht. 

Halverwege april rondt de aannemer het werk af en trekt de sloot langs de Sportlaan door tot
de kruising. Ook worden er bomen aangeplant.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Hiervoor worden diverse 
verkeersborden geplaatst langs de weg.  
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Bereikbaarheid IKC en Eendr8
Moet u bij de Eendr8 of bij kindcentrum De Samenstroom zijn? Kom waar mogelijk te voet of
met de fiets. Dan hoeft u niet om te rijden en beperken we mogelijke verkeersopstoppingen.
De kruising is immers afgesloten en autoverkeer moet omrijden via de Anton Gesinkstraat. 
Dat is de onlangs opengestelde straat aan de andere zijde van kindcentrum De 
Samenstroom.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Steven Langstraat, 
projectleider Stadsdorp, via e-mailadres s.langstraat@voorneaanzee.nl of 14 0181.

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over de aanpak of verkeersituatie dan kunt u 
contact opnemen met onze toezichthouder Matthijs Kruiswijk via e-mailadres 
m.kruiswijk@voorneaanzee.nl of 14 0181.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Dhr. Marcel Westerhout
Teammanager Planvorming, Gebiedsontwikkeling en Economische Zaken


