
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kindcentrum de Samenstroom 
Rie Mastenbroekplein 2a 
3223 KJ Hellevoetsluis 
 

 

 

Postbus 13 

3220 AA  Hellevoetsluis 

bezoekadres:  Oostzanddijk 26 

telefoon 14 0181 

fax 0181  343330 

IBAN NL16BNGH0285003720 

E-mail adres:  gemeente@hellevoetsluis.nl 

www.hellevoetsluis.nl 

 
 
 
uw kenmerk  stuknummer  zaaknummer 75-2021 
bijlage(n)  datum 15 oktober 2021 verzonden 15 oktober 2021 

 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn bij beantwoording van deze brief bovengenoemd zaak nummer te vermelden? 

 

onderwerp Maatregelen ter verbetering van de verkeersituatie Kindcentrum de Samenstroom 
 
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
Maatregelen ter verbetering verkeerssituatie Kindcentrum de Samenstroom 
Het ‘Stadsdorp’ gebied, waar het kindcentrum, het zwembad en sportcomplex in liggen, is nog lang niet 
af. Momenteel wordt hard gewerkt aan verschillende woningbouwlocaties, naast en achter de Eendr8 en 
kindcentrum de Samenstroom. En op de plek waar nu nog de oude Eendraght en oude scholen staan, 
komt in de toekomst ook woningbouw.  
Omdat het gebied rondom het kindcentrum en het sportcomplex nog niet af is, is de verkeerssituatie 
rondom De Samenstroom niet ideaal. De inrichting van de openbare ruimte, met ook de wegen en de 
voorzieningen voor fietsers en voetgangers, is zolang er gewerkt wordt, nog niet af. Intussen wordt er wel 
volop gebruik gemaakt van het sportcomplex en het kindcentrum, en is er ook sprake van bouwverkeer. 
De gemeente, het kindcentrum en de Eendr8 werken samen om de verkeerssituatie ter plekke zo goed 
mogelijk te regelen, zodat de kinderen veilig van en naar school kunnen gaan.  
Naar aanleiding van het gezamenlijk overleg wordt er een aantal maatregelen genomen: 

 Uitbreiden stallingen voor fietsers; er is behoefte aan meer stallingen voor fietsen zowel voor 

de Samenstroom als de Eendr8. Deze komen in de buurt van beide ingangen. 

 Eénrichtingsverkeer op het Rie Mastenbroekplein; op de zone langs de Eendr8 en de 
Samenstroom is nu een verplichte rijrichting in zuidelijke richting in aansluiting op de uitgang ter 
hoogte van Push. 

 Fietspaden weer tijdelijk in gebruik op de Sportlaan; de fietspaden zijn weer volledig te 
gebruiken tot aan de komende werkzaamheden (zie onder). 

 Zebrapad Sportlaan; er is sinds 11 oktober een zebrapad over de Sportlaan ter hoogte van de 
Scapino. 

 Afspraken zwemvervoer; met de uitvoerder van het zwemvervoer zijn afspraken gemaakt om 

geen gebruik te maken van het Rie Mastenbroekplein tijdens haal- en brengtijden van de 
scholen. Kinderen worden opgehaald en afgezet aan de achterzijde.  

 Andere locatie afvalinzameling; de huidige locatie vlak voor de ingang is niet wenselijk en 

gezamenlijk met de Samenstroom kiezen we een betere locatie. 
 

 De komende maanden is er nog een aantal belangrijke werkzaamheden in de omgeving gepland: 

 Aanleg verkeersplateau Sportlaan; ter hoogte van de Scapino wordt een verkeersplateau 

aangelegd zodat de aansluiting verkeersveiliger wordt.  

 Doortrekken Molenweg in het verlengde van de Sportlaan; de Molenweg sluit aan op het 
nieuwe verkeersplateau. Vanuit de Moriaanseweg Oost komt hiermee voor fietsers een nieuwe, 
kortere verbinding richting het kindcentrum. 

 
 
 



 

 Vervangen hoogspanningkabels Sportlaan; Stedin voert noodzakelijke werkzaamheden uit 
voor het vervangen van hoogspanningskabels in de periode van week 43 tot en met week 3. 
Hiervoor is het noodzakelijk fiets- en voetpaden af te sluiten tussen Push (Sportlaan 1) en Adfika 
(Sportlaan 5). Voor fietsers en voetgangers komen alternatieve routes. 
  

 
Als gemeente blijven we in nauw contact om de situatie te monitoren en om te kunnen beoordelen of de 
maatregelen leiden tot een betere verkeerssituatie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 

 
 
 
Gerda Bathoorn, 
afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid. 


