Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-003437

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 20 april 2021

Locatie

: via MS Teams

Aanwezig

: R. Langeveld en M. Snijders (MaZ)
J. Hussaarts en J. Koppe (ABS)
C. Pieterse (Gebiedscommissie HvH)
A. van den Berg en J. Jochmann (VVE Strandweg)
P. Coomans, P. de Snaijer, G. v.d. Ziel,
M. de Gast, P. Gardenier, A. v.d. Ende

Afgemeld

: A. Verloop-Groenen, I. Vos, F. Alfrink en L. Streefkerk

1.

Welkom

2.

Verslag 4 maart 2021
Dhr. v.d. Ziel en mevr. v.d. Berg: geven aan dat de VVE Strandweg bezwaar heeft
aangetekend op de ontheffing APV vergunning. Hier komen we onder een nieuw
agendapunt 4b op terug.

3.

Acties:
210119/01 Vragen aan HHD of de grond tussen de Langeweg en de spoorbaan met
bijenvriendelijk mengsel kan worden ingezaaid.
Het Hoogheemraadschap is positief over het inzaaien van bijenvriendelijk mengsels.
Zij bekijken momenteel op welke locatie zij dit mengsel willen aanbrengen.
210304/01 Overleg inplannen met VVE over lekkage in de parkeerkelder.
Deskundigen van de gemeente hebben op locatie de lekkages bekeken en een advies
uitgebracht.
VVE Strandweg houdt in de gaten of de situatie verbeterd of verergerd. Actiepunt
Handhaven.
200304/02 Navragen bij RET of er op drukke dagen extra bussen ingezet kunnen
worden.
Er zijn extra RET bussen beschikbaar als er veel bezoekers verwacht worden.
AFGEDAAN

4a.

Presentatie werkzaamheden
Station HvH Haven / aanleg definitieve spoorovergangen
De spoorovergang Hoeksebaan is vanaf maandag 7 juni t/m vrijdag 18 juni afgesloten.
Er wordt gewerkt vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur.
P. Coomans: in omleidingsroute ook Horeca/ondernemers Stationsweg vermelden.
A. v.d. Ende: Paaltjes in rijweg Stationsweg tijdens omleiding over Stationsweg
verwijderen.
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P. Coomans: Wegen rond nieuwbouw aan Havenweg/Cruquiusweg dienen tijdens de
omleiding in zijn geheel beschikbaar te zijn.
P. Gardenier: Hoe wordt de stopmachine aangevoerd en waarom duren de
werkzaamheden nu langer?
Antw. J. Koppe: Stopmachine wordt aangevoerd over de weg. Dat de werkzaamheden
nu 2 weken worden, is naast de verharding die aangepast dient te worden, worden
nu ook de fundering voor de slagbomen, spoorlichten en detectie, die oorspronkelijk
later dit jaar gepland waren, meegenomen.
Definitieve spoorovergang Strandweg
Mevr. v.d. Berg: Denk eraan dat de veiligheid voor het verkeer voorop dient te staan!
Dhr. v.d Ende: Hoe wordt het verkeer omgeleid?
Antw. De voor de hand liggende route is de Strandboulevard en Schelpweg.
Mevr. v.d. Berg: Komen er hekken tegen spoorlopers?
Antw. Er komen hekken langs de spoorbaan. Hiernaast anti loop matten op de
spoorbaan.
Spoorovergang Strandboulevard
Nabij de Paviljoensweg wordt eind juni een technische ruimte geplaatst
Badweg/ Station HvH Strand
Mevr. v.d Berg, P. Coomans: situatie bij strandopgang Badweg is gevaarlijk.
Antw: De verkeerssituatie wordt aangepast. Fietsers dienen af te stappen bij passage
strandopgang Badweg. Deze situatie blijft zo tot oktober. Dan wordt de buitenruimte
rond het station HvH Strand aangelegd.
4b.

APV ontheffing
J. Hussaarts: Deze aanvraag is breed aangevraagd zowel voor in de nacht als in het
weekend. Het gaat met name om het nabewerken (vlinderen) van het beton na een
betonstort en het ontkisten op een zaterdag. De aanvang van deze werkzaamheden is
afhankelijk de verhardingstijd waar de buitentemperatuur een grote rol in speelt. Het is
niet de bedoeling dat er ’s-nachts gewerkt wordt.
Mevr. v.d. Berg: Waarom is dit niet vooraf gemeld?
Dhr. v.d. Ziel: Wij snappen niet dat er VEEL meer aangevraagd wordt dan dat eigenlijk
nodig is. Ons verzoek is om de vergunning te beperken tot de uren waarom deze
werkelijk nodig zijn.
Antw. J. Hussaarts komt hier op korte termijn op terug.

5.

Rondvraag
Vraag: Wat is stand met de geluidsmetingen?
Antw: In het komende overleg wordt een overzicht van de geluidsmetingen
gepresenteerd,
M. Snijders: morgen wordt de 2e moot van de tunnel gestort. De verwachting is dat
rond 21.00 uur het vlinderen afgerond kan worden.
Dhr. v.d. Ziel: Het gaat ons om dat onze nachtrust gegarandeerd is.
Mevr. v.d. Berg: Er wordt keurig gewerkt. Ze ervaren wel last doch geen overlast.
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Mevr. v.d. Berg. Wordt de presentatie opgestuurd?
Antw. De presentatie wordt met het verslag verzonden.
Dhr. A. v.d. Ende: Bebording bij aanleg overweg Hoeksebaan: op Stationsweg
doodlopend met uitzondering van ondernemers en Stena Line.
P. Coomans: Gaarne vooraf overleg over de omleidingsroutes en bebording bij
afsluiting spoorovergang Hoeksebaan.
Antw. Er wordt toegezegd dat de conceptaanvraag gedeeld wordt.
M. Snijders: van 25 t/m 27 mei wordt een wissel aangebracht. Gewerkt wordt vanaf
een kavel langs de Stationsweg.
Antw. In de komende presentatie of in de bewonersbrief gaan we hier verder op in.
J. Hussaarts: de aannemer werkt niet met een algemene bouwvak. Dus gedurende de
gehele zomer zal er gewerkt worden.
Komend overleg: dinsdag 1 juni om 19.30 uur
ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
201014/01
201014/02
201124/01
201124/02

201124/03

201124/03
210119/01

210119/02

210304/01
200304/02

Actie
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.
Vragen aan HHD of de grond
tussen de Langeweg en de
spoorbaan met bijenvriendelijk
mengsel kan worden ingezaaid
De verkeerssituatie rond het strand
aan de gebiedscommissie
toelichten.
Overleg inplannen met VVE over
lekkage in de parkeergarage.
Navragen bij RET of er op drukke
dagen extra bussen ingezet kunnen
worden.

Wie
AFGEDAAN
Van der Veen/ Langeveld
AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
Alfrink
AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
Langeveld
Langeveld

AFGEDAAN

Langeveld
Langeveld

