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De bewoners omgeving toekomstig station Maassluis
Steendijkpolder
16/06/MB
Uitnodiging informatieavond project Hoekse Lijn
20 juni 2016

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op maandag 4 juli 2016 organiseert het projectbureau Hoekse Lijn in samenwerking met de
gemeente Maassluis een informatieavond over de voortgang in de ombouw van de Hoekse
Lijn voor de bewoners in de directe omgeving van toekomstig station Maasssluis
Steendijkpolder. Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over de start van de
aanleg van het noordelijk perron van station Steendijkpolder en de bouw van de technische
ruimte(s).
Aanleiding informatieavond
Vooruitlopend op de ombouw van de Hoekse Lijn in 2017 start de aannemer dit jaar – in de
zomer – met werkzaamheden voor de bouw van het noordelijke perron van het nieuwe
station Maassluis Steendijkpolder. De projectorganisatie presenteert op de informatieavond
onder andere het ontwerp van het station, de bouwactiviteiten, de bouwroutes en de aanleg
van de technische ruimte(s). Na afloop van de presentaties kunt u aan de hand van
tekeningen uw vragen stellen.
Informatieavond 4 juli 2016
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond project Hoekse Lijn:
 Op maandagavond 4 juli 2016
 In de Burgerzaal van het stadhuis, Koningshoek 93.050 3144BA Maassluis
 De informatiebijeenkomst Hoekse Lijn is van 19.30 – 21.00 uur.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse
Lijn, telefoon 010 4894334 of 06 53819844.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt u vinden op hoekselijn.mrdh.nl.
Met vriendelijke groet,

Marco Bekker
Omgevingsmanager Hoekse Lijn
______________________________________________________________________________
Wilt u meedenken over de bouw van de Hoekse Lijn? Dan kunt u deelnemen aan de
begeleidingscommissie Maassluis. In deze commissie bespreken we de geplande bouwactiviteiten in
uw directe woon-, werk- en leefomgeving. Geef u op via het contactformulier op de website
hoekselijn.mrdh.nl of door een mail te sturen naar ahm.bekker@rotterdam.nl.

