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De bewoners in de omgeving van station Maassluis West
16/015/MB
(Nacht)werken aan het project Hoekse Lijn
2 november 2016

Geachte mevrouw, mijnheer,
Hierbij wil ik u informeren over nachtwerkzaamheden aan de Koninghoek van maandag 7 tot
vrijdag 11 november. Het werk vindt plaats op het Stationsplein, als de bus niet rijdt.
Een week later, rond 14 november 2016, worden op het bouwterrein in de groenstrook vier
palen geheid voor de technische ruimte. Dit heiwerk gebeurt overdag.
Wat gaan we doen?
Voor het aanbrengen van meetpunten op het riool moet de rijweg op het Stationsplein tegenover de entree van het NS-station Masssluis West – worden opengebroken. Dit werk
moet in de nacht gebeuren als de bus geen gebruik maakt van het plein. In vaktermen
noemt men dit het aanbrengen van zakbaken. Door regelmatig de zakbaken in te meten, kan
men de ligging van de rioolbuis in de gaten houden. Na het plaatsen van de meetpunten zal
de aannemer de sleuf aanvullen en het straatwerk herstellen.
Bouw technische ruimte
In de groenstrook direct naast het station wordt door de RET een technische ruimte
gebouwd. Deze technische ruimte is nodig voor de energievoorziening van het station.
De unit heeft een afmeting van 3 x 6 meter. De locatie is eerder al bouwrijp gemaakt. Voor
de fundering worden rond 14 november 2016 vier palen geheid. Het plaatsen van de unit
gebeurt op een later tijdstip.
Datum en werktijd
Het werk vindt plaats in de nachten van:

Maandag 7 tot vrijdag 11 november tussen 00.30 uur tot 05.00 uur.
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met ondergetekende
via telefoonnummer: 010 489 43 34 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt u vinden op de website hoekselijn.mrdh.nl.
Met vriendelijke groet,
Marco Bekker
Omgevingsmanager Hoekse Lijn

