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Everdingen-Koens A.H.B. van (Alexandra)
zondag 7 mei 2017 15:28
Everdingen-Koens A.H.B. van (Alexandra)
'Anand Raghoenath'; 'Hendro Rencoko'; Bout R. (Richard); Folkerts D. (Douwe); Bekker A.H.M. (Marco); Heerik A. van den (Arie); Portengen
C. (Kees); Veen J. van der (Joan)
Begeleidingscommissie Schiedam woensdag 10 mei vervalt

Urgentie:

Hoog

Geachte leden van de begeleidingscommissie,
Voor de begeleidingscommissie van aanstaande woensdag 10 mei is volgens ons onvoldoende informatie voor een complete agenda. Daarom is ons
voorstel deze begeleidingscommissie Schiedam te laten vervallen. De eerstvolgende begeleidingscommissie is woensdag 7 juni.
Hieronder heb ik voor u wel een overzicht van de aankomende werkzaamheden:
Aansluiting Schiedam / uitloopspoor / Parkweg
‐ In week 21 (22 t/m 28 mei) en week 22 (29 mei t/m 4 juni) spooropbouw. In het weekend van 3 en 4 juni
is er een buitendienststelling om het nieuwe overdracht‐spoor aan te sluiten op het bestaande ProRail
spoor.
‐ Aansluitend aan het plaatsen van het geluidsscherm worden de wissels ingebouwd. Na het de inbouw van
de wissels ten westen van de Parkweg kan ook dit spoor worden aangesloten op het nieuwe metrospoor.
‐ De grond van de overhoogte is afgevoerd.
Station Schiedam Nieuwland
In week 19 (8 t/m 14 mei) en 20 (15 t/m 21 mei) staan onder voorbehoud de volgende werkzaamheden.
‐ Aanbrengen laatste heipalen ten westen van het viaduct.
‐ Opbouwen kraan en intrillen damwand ten behoeve van kistdam ten westen van het viaduct.
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‐
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‐
‐
‐

Bouwen en inrichten tijdelijk perron.
Ruw maken perrondek viaduct en het boren van gaten.
Storten poeren en kolommen viaduct.
Aanbrengen bekisting brugdek viaduct.
Aanvoeren en plaatsen prefab wanden, vloerplaten en dakplaten ten oosten van het viaduct.

Actiepunten
170308/05 De Limburg Van Stirumstraat is opengesteld. De sloten van de parkeerbeugels zijn in orde
gemaakt.
170408/01 Momenteel is de aannemer bezig met het plaatsen van het tijdelijke perron.
170412/02 De steiger over het tramspoor bij het viaduct blijft tot na de bouwvakvakantie staan.
Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden of naar aanleiding van deze email, dan kunt u mij bereiken op het onderstaande telefoonnummer.
De eerst volgende Begeleidingscommissie Schiedam is op woensdag 7 juni 2017.
Met vriendelijke groet,
Douwe Folkerts
Omgevingsmanagement
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Projectbureau Hoekse Lijn
Mobiel 0634428069
Website hoekselijn.mrdh.nl

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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