Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-005874

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 9 mei 2022

Locatie

: Gebouw Strandzaken naast de bouwkeet aan de Badweg Hoek van Holland

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders, C. Streefkerk (gemeente Rotterdam)
M. Boersma (ABS),
A.M.C. van den Berg, P. Coomans, P. Gardenier, J. Jochmann,
W. de Groot, C. Pieterse, I. Vos en A. Verloop-Groenen (via MS Teams)

Afgemeld

: A. Tempelaars – gemeente Rotterdam

1.

Welkom
De heer Langeveld heet iedereen welkom en opent de vergadering om 16.05 uur.

2.

Verslag 21 maart 2022
Verslag wordt goedgekeurd.

3.

Actiepunten uit verslag 21 maart 2022
Zie actielijst hieronder.
Mevrouw Vos wil aandacht voor het doorgeven in het omroepsysteem in de Metro dat de
RET bus 611 naar het strand rijdt.

4.

Tijdelijk perron om te kunnen koppelen (Opstelspoor)
Sinds 14 maart is dit in gebruik. Er ligt heel veel zand op de toegangsweg, kan dat
geveegd worden?
De heer Langeveld zal de RET hierover benaderen.
Mw. Vos: Bij de overkapping van het oude station staan steeds 2 auto’s Illegaal
geparkeerd. Graag actie hierop middels handhaving.
De heer Langeveld zal dit doorgeven aan de handhavers van de gemeente.
De heer Coomans heeft geconstateerd dat naast het spoor er een hek is, maar dat deze
niet overal is doorgetrokken.
De heer Snijders: de schouwingsinspecteur van de RET moet ruimte hebben om veilig te
werken. Op bepaalde plekken waar er weinig ruimte is tot het spoor wordt daarom een
mens-werend hek geplaatst.
Mevrouw Vos: het muurtje bij de voetgangersoversteek in de Hoeksebaan is bij het
omhoogkomen vanaf Station Haven een gevaarlijk punt.
De heer Langeveld zegt dat dit nader in het verkeersoverleg wordt besproken.
Mevrouw v.d. Berg: het oranje licht bij de overgang Strandweg blijft dag en nacht
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knipperen. Dit is een hinderlijke maar ook een gevaarlijke situatie. Auto’s die aankomen
rijden, remmen of stoppen omdat ze denken dat er een metro aankomt.
De heer Snijders zegt dat een oranje knipperlicht een standaard standby-situatie is.
De heer Langeveld zegt dat dit de aandacht heeft en vraagt na wat de mogelijkheden zijn.
NB: Knipperlicht is inmiddels uitgezet.

5.

Overige werkzaamheden Metro aan Zee.
Er zijn momenteel geen blokkerende bevindingen voor het onder spanning zetten van de
bovenleiding en uitvoeren van kortsluitproeven in de nacht van 11 mei en 12 mei. Morgen
zullen de laatste administratieve zaken worden geregeld en bevestigd. De verwachting en
de gesprekken tot op heden (hedenmiddag 15.00 uur tot 16.30 uur) geven voldoende
vertrouwen dat dat positieve standpunt morgen definitief kan worden ingenomen.
Mevrouw Verloop vraagt of de omwonenden nog geïnformeerd worden over de testritten.
De heer Langeveld zegt dat als vrijdag de toestemming gegeven wordt, er vrijdagmiddag
een informatiemail hierover uitgaat. (NB: mail is zaterdag 14 mei verzonden)
Bij testrijden rijdt de metro in het begin niet harder dan ca. 5 km per uur en deze snelheid
wordt langzaam opgevoerd. Voor de veiligheid worden in de eerste week netten over de
spoorwegovergang getrokken zodat er niemand op de spoorbaan kan komen.

6.

Werkzaamheden Strandplein
Morgen en overmorgen wordt hier geasfalteerd waarna de markering wordt aangebracht.
Voor het weekend wordt het fietspad langs de Badweg opengesteld. De bus kan dan ook
weer aan de Badweg halteren.
Mevrouw Vos meldt dat mensen hun enkels zwikken als zij naar de EHBO-post lopen. Er
is geen verschil in kleur in de bestrating van het voetgangersgebied en de rijstrook. Men
ziet de verlaging hierdoor niet.
De heer Langeveld: dit is reeds bekend bij het projectteam Strandplein (dhr. P.
Oosterloo).

7.

Werkzaamheden Ovonde
De Ovonde is nu opgeleverd.
De heer De Groot: Er staan nu nog gele bebording.
De heer Langeveld geeft aan dat de Nationale bewegwijzeringsdienst de definitieve
bewegwijzering plaatst. Tot die tijd blijven de gele tijdelijke bebording hier staan.
De heer De Groot: de aansluiting van de Badweg bij de Ovonde is een stukje verzakte
bestrating. Wordt deze verzakking nog meegenomen in herstel bestrating of asfaltering?
De heer Langeveld zal dit navragen.
NB: De strook met klinkers wordt vanaf medio juni vervangen door asfalt. Aansluitend
wordt de rest van de asfaltdeklaag in de Badweg tot aan de parkeerplaats vervangen.
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8.

Rondvraag
Mevrouw Vos: wat gaan we met het plein doen met Hemelvaartsdag (Opening
Strandseizoen)? De verwachting is dat het heel druk zal worden. Veel auto en fietsen.
Hoe wordt dit in goede banen geleid? De RET moet zorgen voor extra bussen.
Antw: De werkzaamheden aan de Badweg zijn dan afgerond en het depot op het
parkeerterrein aan de Badweg is verwijderd. De strandondernemers moeten bij de
vergunningaanvraag een draaiboek aanleveren. Een onderdeel hierin zijn de
verkeerbewegingen.
Mevrouw Vd Berg: kunnen de gele blokken bij het fietspad Strandweg-Stationsweg weer
teruggeplaatst worden. Er wordt door auto’s weer veel gebruik van gemaakt.
De heer Langeveld vraagt na of deze weer teruggeplaatst kunnen worden.
NB: de blokken zijn inmiddels teruggeplaatst.
De heer De Groot: hoe staat het met de sanering van het stukje terrein achter Port
Salute?
De heer Langeveld zegt dat er een visuele schouw zal zijn in het stukje door bouwhekken
omheinde terrein achter La Port Salute. Er liggen nog wat ongewenste elementen in dit
duin. Deze worden verwijderd.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.
-

Komende bijeenkomst maandag 27 juni om 16.00 uur.

ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
210304/01
210601/03
211206/01

220131/03

220509

Actie
Overleg met VVE over lekkage in de parkeergarage.
Lekkage wordt door de VVE Strandweg gemonitord.
Schouw Strandweg met Stadsbeheer
Schouw heeft 8 april plaats gevonden
VVE Strandweg wil graag in gesprek over de motie op
gelijk hoogte.
In het kader hiervan wordt een overleg over de Safety
Case van de metrolijn ingepland. De VvE Strandweg
wordt hiervoor uitgenodigd.
Uitzoeken of het technisch mogelijk is om de
vertrekborden te plaatsen helemaal aan het begin van
het perron.
Deze is geplaatst doch werkt niet. De vertrektijden zijn
wel te zien bij het oude perron. Deze kan echter niet
boven de looproute gehangen worden.

Wie
Langeveld
AFGEHANDELD
Langeveld

Snijders
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220321/01
220509
220321/02
220509
220321/03

220509

220321/04

220509
220321/05

220509

220321/06
220509

220321/07
220509
220509/01
220509/02
220509/04

220509/05

220509/06

Kunnen de doeken aan de bouwhekken naar het
tijdelijk perron worden aangebracht?
Voorkeur gaat uit om deze doeken bij het station
Strand weer terug te brengen.
Komen op de Strandweg, na verwijderen van de 2
bushaltes, de parkeerplaatsen weer terug?
Deze vraag staat uit bij de RET.
Kan er een paal en draad hekwerk langs de
Strandweg komen om nieuwe aanplant te
beschermen?
In het bestek is het terugbrengen van de gazonbuis
opgenomen. Extra bescherming van de nieuwe
aanplant wordt nog bekeken.
Uitzoeken waar de beheergrens tussen Zuid Hollands
Landschap en de gemeente (stadsbeheer) boven de
tunnel komt te liggen. Is dit bij de paaltjes?
Er vindt nog overleg met ZH Landschap over het
beheer plaats.
Melden bij TPG Post dat voor het legen van de
brievenbus er over het fietspad Strandweg gereden
wordt.
Er is contact met TPG Post geweest. In overleg met
Stadbeheer wordt een alternatieve locatie voor de
brievenbus bepaald.
Navragen bij RET of de blindengeleide strook op de
route naar het tijdelijk perron herstelt kan worden.
Dit wordt niet herstelt omdat dit een tijdelijke situatie is.
De heer Langeveld zal de RET vragen of zij de strook
kunnen aanvegen. NB: perron is inmiddels geveegd.
Bankjes naast de Badweg plaatsen voor mensen die
niet ver kunnen lopen.
Vraag is uitgezet bij dhr. P Oosterloo. Dit wordt in
planteam Strandplein besproken.
RET benaderen voor wegvegen zand op de toegangsroute naar het tijdelijke perron station Haven.
Melden dat er steeds auto’s geparkeerd staan onder
de overkapping van het oude station.
Navragen noodzaak knipperen oranje lichten bij
spoorovergangen.
NB: Oranje Knipperlichting zijn inmiddels uitgezet.
Navragen of de verzakte bestrating in de Badweg nabij
de Ovonde vervangen kan worden door asfalt.
NB: werkzaamheden zijn ingepland vanaf medio juni
Navragen of gele blokken bij overgang Stationsweg
naar fietspad Strandweg weer terug kunnen komen.
NB: blokken zijn inmiddels teruggeplaatst.

v.d. Veen

Langeveld

Langeveld

Langeveld

AFGEHANDELD

Langeveld

Langeveld

Langeveld
Langeveld
Langeveld

Langeveld

Langeveld

