Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-000971

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 24 november 2020

Locatie

: via MS Teams

Aanwezig

: A.M.C. van de Berg, F. Plaizier, P. Coomans, Vd Ziel, P. Gardenier,
J. Jochmann, M. de Gast, P.J. Snaijer, T. van Anraad, A. Verloop-Groenen,
M. Snijders, R. Langeveld, J. van der Veen, F. Alfrink, I. Bruggink,
L. Streefkerk

1.

Welkom
Bewoners worden welkom geheten bij deze digitale bijeenkomt van de commissie
bouwbegeleiding Metro aan zee.

2.

Verslag 14 oktober 2020
Mevr. De Gast is erg teleurgesteld dat de bramenstruiken niet verwijderd zijn bij haar
perceel. Dhr. Snijders heeft de aannemer opdracht gegeven om het groen zoveel
mogelijk van de spoorbaan te verwijderen. We mogen niet de particuliere tuinen
maaien
VVE: Vraag over punt 4: Het verzoek om gegevens van de soilmixwand staat niet in
actielijst.
Mevr. Van den Berg zegt dat ze elke keer weer tegen hetzelfde
communicatieprobleem aanlopen. Er is door de VvE een bureau ingeschakeld. We
willen graag cijfers/informatie hebben om die te kunnen overhandigen aan het bureau.
Dhr. Langeveld meldt dat er binnen 3 weken een overleg met de VVE gaat
plaatsvinden waarin de soilmixwand toegelicht wordt. Mevr. Van den Berg geeft aan
dat dat veel te laat is.
Mevr. Van der Veen geeft aan dat zij samen met dhr. Langeveld hun uiterste gaan
doen om afspraken in te plannen.
Dhr. Alfrink is nieuw bij dit overleg. De bedoeling was om alleen mee te luisteren. Hij
doet de belofte om niet binnen 3 weken, maar deze week nog met een antwoord te
komen. De aannemer is nu druk om alle gegevens definitief te maken. Het is niet
gebruikelijk om alle gegevens aan de omgeving te verstrekken. Maar het is u beloofd,
daar komen we deze week op terug.

3.

Actiepunten:
De volgende actiepunten zijn afgedaan: 201014/01 en 201014/02

4.

Presentatie/Toelichting werkzaamheden in de komende maanden
Dhr. Langeveld start de presentatie. De presentatie zal met het verslag aan iedereen
toegestuurd worden.
Vr: Hoeveel fietsen zijn berekend voor de fietsenstalling? Er is een vermoeden dat er
te weinig fietsparkeerplekken zijn.
Antw.: Dhr. Langeveld vraagt het na en komt hierop terug.

Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-000971
Blad: 2/4
Datum: 24 november 2020

Vr: Wanneer gaan we heien?
Antw: We gaan niet heien, maar boren.
Vr: Mevr. De Gast is benieuwd wanneer ze de rapporten krijgen van de vooropnamen.
Antw: het is gebruikelijk dat na de vooropname de bewoner een code via de mail krijgt
toegestuurd voor inzage van het rapport. Check ook de berichten in de spam.
Dhr. Langeveld geeft aan dat morgen de bovenlaag van de voorbelasting wordt
verwijderd en er draglineschotten worden geplaats. Volgende week wordt gestart met
het aanbrengen van de soilmixwand.
Dhr. Langeveld geeft aan dat de afsluiting van de Badweg nog gecommuniceerd moet
worden met de strandondernemers.
5. Rondvraag
Dhr. Coomans: Als er over een paar jaar testritten worden uitgevoerd, kunnen er dan
geluidmetingen worden uitgevoerd ter hoogte van het Badhotel? We hebben deze
vraag ook intern voorgelegd en dit in het antwoord verwerkt.
Mevr. Van der Veen geeft aan dat dit niet zal gebeuren. De toekomstige geluidemissie
(en genomen geluidmaatregelen) is gebaseerd op de resultaten van een vastgesteld
geluidmodel. Het is niet de bedoeling dat de uitkomsten van het geluidmodel worden
‘gecontroleerd’ door middel van geluidmetingen. Geluidmetingen vinden af en toe
plaats als er (na invoering van de dienstregeling) ergens onverwachte geluidniveaus
optreden, of bij klachten over geluidhinder. De RET gaat als spoorbeheerder hierover.
Bij hen kan t.z.t. een (onderbouwd) verzoek tot geluidsmeting worden ingediend; het is
aan RET om te beslissen of het verzoek wordt gehonoreerd.
Volgend overleg: januari 2021 in de avond.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
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ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
190905/01

Actie
Beantwoording mail VvE
Strandweg 17 juni 2019

Wie
AFGEDAAN in Overleg 27 september

190905/02

Navragen of er twee à drie
bouwhekken langs het fietspad bij
de Harwich Knoop verwijderd
kunnen worden voor meer zicht op
het fietspad.

Ruud Langeveld
AFGEDAAN Hekken waren voor een
tijdelijke doorgang voor voetgangers
die vanwege werkzaamheden is
opgeheven.

190905/03

Toelichting effectiviteit lage
geluidsschermen aan bewoners
Stationsweg noord.
Toelichting wind- en stuifonderzoek

Ruud Langeveld
AFGEDAAN besproken onder
agendapunt 3.
Ruud Langeveld
AFGEDAAN onder agendapunt 3
Ruud Langeveld
AFGEDAAN, vergunning is verleend

190905/04
190905/05

190905/06

191128/07

Start rooiwerkzaamheden in Natura
2000-gebied pas na
vergunningverlening voor bouw van
de tunnel
Intern overleg omtrent plaatsing
extra strook rijplaten noordelijke
berm voor voetgangers en
scootmobielen.
De naam van de
landschapsarchitecte doorgeven.

191128/08

Nagaan of er spoorbeveiliging komt
op het enkelspoor.

191128/09

De VVE wil graag weten wat het
prijsverschil is tussen de
verschillende hoogten van de
geluidsschermen zoals die nu op
tekening staan.
De presentatie van 28 november
zal met het verslag worden
rondgestuurd.
De oude doeken opspeuren t.b.v.
de aankleding op de hekken bij de
bouwlocatie.
Waar komt het voetpad uit op de
Badweg richting Zeekant?

191128/10

191128/11

200130/01

AFGEDAAN extra strook was
ongewenst om rijden auto’s te
voorkomen. Er is gekozen om
passeerplekken te creëren.
AFGEDAAN
Mevrouw van den Berg heeft diverse
telefonische pogingen gedaan om de
naam te achterhalen. Dit is niet gelukt.
AFGEDAAN
Er komt spoorbeveiliging tot aan het
strand.
AFGEDAAN
Het is niet relevant om het prijsverschil
te verstrekken omdat er alleen hoge of
lage schermen geplaats worden waar
dit nodig.
AFGEDAAN

AFGEDAAN
De oude doeken lagen in een container
bij station Haven.
AFGEDAAN
Het fietspad door de Van
Dixhoorndriehoek is, net buiten het
Natura 2000 gebied, omgelegd naar de
Zeekant. Er is buiten dit Natura 2000
gebied echter geen ruimte om naast
het fietspad ook een voetpad te
realiseren. Bij het ontbreken van een
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200130/02

In hoeveel vergunningen is het
traject station HvH Haven tot aan
HvH Strand geknipt?
Dit zal uitgezocht worden.

200130/03

Ten oosten van de flats staan bouw
in- en uitritten ingetekend op de
tekening. Dat was volgens de
bewoners niet zo besproken.

200130/04

Check braamstruiken die door het
hekwerk heen groeien en check
hekwerk.

201014/01

Rapportage Hoekse lijn doorsturen
naar VVE Strandweg
Verslag doorsturen naar
gebiedscommissie
Gegevensverstrekking over
soilmixwand in week 49
Navragen over het aantal
fietsparkeerplekken bij metrostation
HvH haven.
Uitzoeken waarom M. de Gast haar
vooropnamerapport nog niet heeft
ontvangen.
Rondsturen presentatie.

201014/02
201124/01
201124/02

201124/03

201124/03

voetpad dienen voetgangers gebruik te
maken van het fietspad.
AFGEDAAN
Er zijn voor het project Metro aan Zee
ca. 30 vergunningen en meldingen
benodigd. Voor de omgeving van de
Strandweg zijn dat er ongeveer 10,
waarvan de meeste reeds
(onherroepelijk) zijn vastgesteld.
AFGEDAAN
In voorgaande overleggen is
aangegeven dat er geen
bouwtoegangen komen tussen de
appartementengebouwen door maar
aan de kopeinden van het werkterrein.
Twee toegangen aan het kopeinde van
het bouwterrein aan de Strandweg is
conform de eerdere communicatie.
Hiermee wordt voorkomen dat
vrachtwagens die aan de Strandweg
inrijden pas aan de Strandboulevard
het werkterrein kunnen verlaten.
AFGEDAAN
Een schouw van de spoorbaan heeft
geen locaties opgeleverd waar extra
snoeiwerkzaamheden plaats dienen te
vinden. Aan bewoners die overlast
ondervinden van vanaf de spoorbaan
groeiende struiken wordt verzocht om
dit te melden.
AFGEDAAN
Van der Veen/ Langeveld
AFGEDAAN
Langeveld
Alfrink
Langeveld

Langeveld

Langeveld

