Gespreksverslag
Van: Douwe Folkerts
Kamer: Europoint V, kamer 2.08
Doorkiesnummer: 0634428069
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Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam
Datum

: 15 november 2017

Aanwezig

: Bewoners: Paula van Wezel, Wilma van Kleef, Martien Vermeulen,
Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts

1. Opening en mededelingen
Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Arie van den Heerik en Willy
van Leeuwen hebben zich afgemeld.
2. Verslag vorige Begeleidingscommissie
Verslag van 30 augustus 2017 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Actiepunten
Niet van toepassing.
4. Stand van zaken
Station Schiedam Nieuwland
Aan de hand van foto’s wordt de stand van zaken rond station Schiedam Nieuwland getoond.
De loopbrug over het spoor is aangebracht. De portalen zijn voorzien van een gele kleur.
Vraag. Gaat de metro rijden in februari? Ja, de metro gaat zoals het er nu naar uitziet in
februari rijden. Eind 2017 zijn alle stations langs de Hoekse Lijn gereed. In december start
naar verwachting het testrijden en aansluitend in het nieuwe jaar het proefrijden.
5. Station Nieuwland buitenruimte
De gemeente Schiedam start in februari 2018 met de herinrichting rond het politiebureau en
station Schiedam Nieuwland. In overleg met de gemeente Schiedam is besloten om het
parkeerterrein tijdelijk te bestraten, zodat er tot februari wel geparkeerd kan worden.
Er komt geen hek rondom de technische ruimte aan de Van Limburg Stirumstraat. De
bewoners van de Van Limburg Stirumstraat zijn nog niet geïnformeerd over de herinrichting
rond hun flat. Marco neemt dit op met de gemeente Schiedam.
Marco heeft over het geluidsscherm van Rijkswaterstaat contact gehad met Joyce Musch. Zij
wil Marco aanstaande vrijdag bijpraten. Naar aanleiding hiervan meldt Martien Vermeulen dat
hij van Joyce Musch een email heeft ontvangen met de volgende tekst:
Op woensdag 22/11 om 15.00 uur komt iemand van Rijkswaterstaat om de aanpak voor het
bekleden van de snelweg geluidswal te bespreken. Hebben jullie vanuit jullie zijde ook
interesse om aan te haken. Er zal wel bewonersbetrokkenheid en ondersteuning benodigd zijn
voor het beplanten namelijk. Van de bewoners die aan onze zijde wonen hebben wij deze
toezegging. De wens is om in nov / dec te planten gezien dat de beste periode is.
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Martien Vermeulen geeft aan dat hij, vanwege het tijdstip, hierbij niet aanwezig zal zijn. Marco
neemt over het beplanten contact op met Darius Spencer, de wijkregiseur in Schiedam.
Het hek langs de metrobaan komt onderaan het talud te staan. De gemeente Schiedam
beplant het openbare gebied tot aan het hek. De RET/Projectbureau Hoekse Lijn beplant het
talud. Wat voor beplanting op het talud komt is niet bekend. Marco gaat dit navragen bij de
RET. De bouwweg die er ligt wordt mogelijk gebruikt door de aannemer die de gemeentelijke
groenstrook in gaat richten.
6. Rondvraag
Is het mogelijk om als leden van de begeleidingscommissie een keer mee te rijden met een
proefrit. Vanwege de veiligheid geeft de RET geen toestemming om passagiers mee te laten
rijden tijdens het test- en proefrijden.
7. Sluiting
Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 24 januari 2018, inloop 19.15 uur.
Aanvang 19.30 uur.
Actielijst
Nr.
171115/01
171115/02
171115/03

Actie
Navragen bij RET wat voor beplanting er komt op
de taluds.
Contact opnemen met Darius Spencer over het
beplanten van de groenstrook langs het
geluidsscherm.
Gemeente Schiedam verzoeken om de bewoners
van de Van Limburg Stirumstraat te informeren over
de herinrichting rond de flat.
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