
         

 

       

 

Amendement Plan van aanpak KW-haven 

 

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 7 & 8 november 2018, gelezen de 

begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 

Overwegende dat: 

Delen in het gebied rondom de Koningin Wilhelminahaven tot aan de Waterweg al decennia 

lang in slechte staat verkeren; 

Dat het gebied diverse visie, bestemmingsplannen en een havenplan kent; 

Dat sommige panden niet of slecht worden onderhouden, terwijl andere panden wel in goede 

staat verkeren; 

Dat diverse individuele ondernemers plannen hebben om hun eigen pand en/of de directe 

omgeving aan te pakken; 

Dat het hoogwater vele malen per jaar een enorme impact hebben op het gebied; 

Dat de verkeersafwikkeling op het Sluisplein nog steeds niet optimaal is; 

Dat de gemeente zich momenteel voornamelijk concentreert op woningbouw; 

Dat de raad op 25 oktober kennis heeft kunnen nemen van een plan van aanpak 

herontwikkeling KW-haven dat bij dit amendement gevoegd is;  

Dat het wenselijk is om een visie te maken voor een gebied alvorens tot invulling door 

projectontwikkelaars over te gaan; 

Dat er een representatieve groep, bestaande uit vastgoed-eigenaren, architecten, creatieve 

geesten en betrokken Vlaardingers zich inspant om te komen tot een ‘gebiedspaspoort’; 



Dat er éénmalig een bedrag van € 49.000 nodig is om tot dit zogenaamde gebiedspaspoort 

paspoort te komen, waaraan betrokkenen € 24.000 zelf bij willen dragen. 

 

Spreekt als zijn mening uit: 

Dat het zeer wenselijk is om te komen tot een goede visie en regie voor dit gebied dat op een 

breed draagvlak kan rekenen 

Dat de participatie door bedrijven en particulieren zoals die nu getoond wordt een groot goed is 

en ook geheel in overeenstemming is met zoals we dat beogen met het raadsprogramma. 

Besluit  

Het raadsbesluit 168045 38.2, op pagina 8 aan te vullen met: 

Een bedrag van € 24.500 beschikbaar te stellen voor het faciliteren en uitvoeren van het “Plan 
van aanpak herontwikkeling KW-haven” en dit bedrag te dekken uit het budget voor 
Burgerparticipatie. 
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