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Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 12 juli 2021

Locatie

: via MS Teams

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders, L. Streefkerk (MaZ)
J. Hussaarts (ABS)
A. van den Berg, C. Pieterse, P. Coomans, P. de Snaijer, A. VerloopGroenen, J. Jochmann, P. Gardenier

1.

Welkom

2.

Verslag 1 juni 2021
Punt 4. De heer Coomans vraagt of al bekend is wat er in de andere winkel komt.
De heer Langeveld zegt dat dat nog niet bekend is.
De heer Snijders zal de complimenten van de heer Coomans omtrent overweg
Harwichweg en Hoekse Baan overbrengen naar de aannemer en uitvoerend personeel.
Mw. vd Berg vraagt wanneer de doeken ophangen worden. Toegezegd was dat deze
voor de zomervakantie opgehangen zouden worden.
De heer Langeveld zegt dat dit in de planning staat.

3.

Actiepunten uit verslag 1 juni 2021 |
De heer Jochmann vraagt welke maatregelen er worden genomen om het geluid te
beperken. De VvE wil dit graag schriftelijk ontvangen.
De heer Hussaarts zegt dat de geluidsmetingen aan de VVE zijn aangedragen.

4.

Presentatie werkzaamheden in uitvoering en geplande werkzaamheden
Spoorbaan station HvH Haven - Strandweg
Naar aanleiding van het aanbrengen van een 10 kV kabel wordt aandacht gevraagd
voor een tijdige aankondiging bij werkzaamheden aan kabels en leidingen in verband
met de bereikbaarheid.
Spoorovergang Strandweg
Mevrouw v.d. Berg: op de artist impressie is niet duidelijk te zien hoe de hekvorming van
de spoorwegovergang is. De hekken moeten ook op de artist impressie ingetekend
worden.
De heer Langeveld zal een tekening opzoeken waarop dat wel duidelijk te zien is.
Spoorbaan Strandweg - Strandboulevard
De heer Gardenier vraagt of de werkzaamheden doorgaan tijdens de bouwvakantie.
De heer Langeveld zegt dat er geen stop is op de werkzaamheden tijdens de zomer.
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De heer Jochmann vraagt of er een artist impressie is van hoe het er aan de achterkant
uit gaat zien van de flatgebouwen als het werk klaar is.
De heer Langeveld zal kijken of er zo een tekening of inrichtingsplan is en deze in de
volgende vergadering tonen.
De heer ??? heeft gezien dat er stukken afgezaagd worden van de bovenkant van
soilmixwand.
De heer Snijders zegt dat er idd een klein stukje afgezaagd is.
Mevrouw Vd Berg zegt dat de eigenaren van de eerste verdieping een beeldvorming
hadden voor aanvang van de werkzaamheden. Blijft de beeldvorming hetzelfde na het
werk of zal dit veranderen.
De heer Snijder geeft aan dat het niet hoger wordt dan bij de bunker. Het komt wel
dichter naar de appartementen toe.
De heer Langeveld zal dit uitzoeken en komt hier eind augustus op terug.
Spoorovergang Strandboulevard
Mevrouw Verloop vraag of bij de spoorwegovergang Strandboulevard ook slagbomen
komen?
De heer Langeveld zegt dat deze overweg hetzelfde slagbomen als bij de
spoorwegovergang Strandweg. Dus rijbanen met rijwielpad en voetpad.
Verkeersmaatregelen Badweg
De heer Coomans vraagt of het voetpad richting bushalte verlengd is.
De heer Langeveld geeft aan dat het verlengen van het voetpad aan de noordzijde van
de Badweg een van de maatregelen is die nu in uitvoering zijn.
Mevr. v.d. Berg geeft aan dat het wel lang duurt voordat aanpassingen uitgevoerd
worden.
Geluidsmetingen
De heer Langeveld zegt dat naast de gepresenteerde maatregelen er op de shovel een
puffer komt in plats van het achtruitbel signaal.
De heer Hussaarts geeft aan dast de aggregaat nog verplaatst moet worden. Er wordt
gezocht naar een geschikte locatie.
De heer Hussaarts zegt om geluidshinder te verminderen de trilplaat niet meer gebruikt
zal worden nabij de appartementen. Er zullen “noise barriers” dicht bij de
transportbanden geplaatst worden om het geluid van deze transportbanden te
reduceren.
Er is geluidoverlast van pratende werkers bij de bouwkeet halverwege te tunnel. De
heer Hussaarts zal dat communiceren met de uitvoering.
5. Rondvraag
De heer Coomans meldt dat vanaf de spoorbaan veel onkruid langs de hekken groeit en
dat het tijd wordt om te maaien.
Mevrouw Vd Berg zegt op zaterdagen en zondagen geen overlast meer te hebben van
de paddenvangers op het bouwterrein achter de flats. Ze komen hier nu later op de dag.
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De heer De Snaijer vraagt wat de 4 schoorstenen zijn op de hoeken van de secties?
De heer Hussaarts zegt dat de schoorstenen op de tunnel meetpunten zijn tijdens het
aanvullen om eventuele vervormingen of verplaatsingen te kunnen meten. Deze gaan in
eindsituatie weg.
De heer Snijders meldt dat er binnenkort een Technische ruimte op het bouwterrein
geplaatst wordt nabij poort 3 (nabij La Porte Salute). Deze wordt hergebruik wegens
duurzaamheid maar is met graffiti bespoten dus deze wordt nog overgeverfd
Bewoners bang zijn voor verstuivingen bij het nieuw aangebrachte zand. Ze verzoeken om
dit zo snel mogelijk af te dekken met de humusrijke grond
De heer De Snaijer geeft aan dat het verstuiven zou helpen als het zand nat gemaakt zou
worden.
De heer Hussaarts legt uit dat transport van nat zand niet ten goede komt. Dus moeten we
het zo uitvoeren.
Er wordt aandacht gevraagd voor de entree van de tunnel nabij de Strandweg. Komen hier
hekwerken ter voorkoming van invallen dieren of mensen?
Er wordt bevestigd dat hier hekken geplaats wordem.
Sluiting
De vergadering sluit om 20.55 uur.
Volgende overleg:
Dinsdag 31 augustus. Aanvang 19.30 uur.
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ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
201014/01
201014/02
201124/01
201124/02
201124/03
201124/03
210119/01

210119/02
210304/01
210304/02
210420/01
210601/01
210601/02
210601/03

Actie
Rapportage Hoekse lijn doorsturen naar VVE
Strandweg
Verslag doorsturen naar gebiedscommissie

Wie
AFGEDAAN

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.

AFGEDAAN

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.
Presentatie geluidsmetingen Strandweg

Langeveld

Presentatie Spoorbeveiliging spoorovergang
Strandweg
Excursie commissie bouwbegeleiding

Langeveld

Schouw Strandweg met stadsbeheer in voorjaar
2022

Langeveld

AFGEDAAN

AFGEDAAN
AFGEDAAN
AFGEDAAN

AFGEDAAN
Langeveld
AFGEDAAN
Hussaarts

Langeveld/Hussaarts

