Informatiemail 51 werkzaamheden Metro aan Zee – Maandag 30 mei 2022
Beste mevrouw, meneer,

Uitvoering spoorverlenging Hoekse Lijn en aansluitende werkzaamheden
De verlenging van de spoorbaan voor de metro naar het strand van Hoek van Holland is afgerond en sinds
afgelopen week wordt hier volop dynamisch getest. Dus er rijden dagelijks testmetro’s tussen de stations
Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Strand!
Vannacht vinden er werkzaamheden bij de spoorovergangen plaats.

Schematisch overzicht van de werkzaamheden

Werkzaamheden belijning spoorovergangen Metro
De aannemer is voornemens om in de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 mei de belijning op de
overwegen in Hoek van Holland te herstellen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 22.00 uur
en 06.00 uur. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer op de overwegen te begeleiden. Er zal
ten allen tijden één rijstrook beschikbaar blijven voor het verkeer.
Bij onvoorziene (weers)omstandigheden worden deze werkzaamheden verplaatst naar de nacht van
dinsdag 31 mei op woensdag 1 juni.
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Foto: te herstellen belijning spoorovergangen

Voortgangsbrief Hoekse Lijn
Ter informatie heb ik als bijlage de voortgangsbrief Hoekse lijn over maart en april 2022 bijgevoegd.

Informatiewerkzaamheden Metro aan Zee
Meer informatie over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de website van de Hoekse
Lijn: https://hoekselijn.mrdh.nl/ of volg de pagina “projecthoekselijn” op Instagram.
Voor vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden kunt u met mij contact opnemen.
Bij geen gehoor kunt u voor calamiteiten of klachten over de bouwwerkzaamheden voor de metro contact
opnemen met het algemene nummer van de Hoekse lijn tel. 010 489 4334.
*Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.
Met vriendelijke groet,
Ruud Langeveld
Omgevingsmanager Metro aan Zee
Gemeente Rotterdam
Tel. 06 20355629
E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl
Informatie over de Hoekse lijn:

https://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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