Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
Email: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-006276

Bespreking : Commissie Bouwbegeleiding Metro Hoek van Holland
Datum

: 27 juni 2022

Locatie

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

Aanwezig

: R. Langeveld, M. Snijders, C. Streefkerk (gemeente Rotterdam),
A.M.C. van den Berg, C. Pieterse, P. Coomans, W. de Groot, A. van der Ende
en P. de Snaijer.

Afgemeld

: P. Gardenier

1.

Welkom
De heer Langeveld heet iedereen welkom en opent de vergadering om 16.00 uur.

2.

Verslag 9 mei 2022
Verslag wordt goedgekeurd.

3.

Actiepunten uit verslag 9 mei 2022
Zie actielijst hieronder.

4.

Werkzaamheden Metro aan Zee
Er wordt deze week en komende week gewerkt aan de laatste restpuntjes. Hierna zal de
RET gaan proefrijden volgens de dienstregeling. Hiernaast loopt ook een aanvraag voor
de indienstellingsvergunning bij de MRDH. Op 1 juli zal directeur RET (Maurice Unck)
melden wanneer de metrolijn tot het strand in exploitatie gaat.
Vr. Als de metro in de tunnel stil komt te staan i.v.m. een calamiteit, wat is dan de
ontruimingsprocedure?
Antw. De bestuurder roept om, in het voertuig, dat de mensen nog even op hun plaats
moeten blijven. De bestuurder neemt contact op met CVL (centrale verkeerleiding) en
stemt af of het voertuig toch stapvoets kan doorrijden of tot een ontruiming moet worden
besloten. Als er ontruimd moet worden, wordt de procedure van de RET daarvoor
gehanteerd. Dit betreft onder andere: de spanning van de bovenleiding afschakelen. De
verlichting in de tunnel brandt en de reizigers moeten de aanwijzingen van de bestuurder
opvolgen om de tunnel te verlaten.
Vr: de heer Coomans meldt dat bij het testrijden er 2 klachten zijn binnengekomen vanuit
het hotel Mijn Torpedoloods (Stationsweg 43), met name vanuit kamer 7.
Antw. Wellicht dat die klachten verholpen zijn doordat de smeerinstallatie naderhand is
geplaatst die het wielgeluid beperkt bij de bocht nabij overweg Harwichweg.
Vr. Wordt een noodstop aangekondigd aan de reizigers?
Antw. De bestuurder is niet verplicht om dit om te roepen.
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De verkeerslichten in de spoorwegovergang Strandweg gingen in werking bij een file op
de Strandweg tijdens de kofferbakverkoop.

5.

Overige werkzaamheden Strandplein/Ovonde
In het najaar zal de berm van de Badweg ingeplant en ingezaaid worden. Het uitwisselen
van de witte tegels zal na de zomer worden hervat.
In de bypass in de Ovonde komen houten slagbomen.
Bezoekers zoeken regelmatig naar de entree naar het parkeerterrein Strandweg. Een
tijdelijk geel bord naar dit parkeerterrein is wenselijk.

6.

Rondvraag
Vr. Het stukje weg bij de oversteek bij Station Hoek van Holland Haven naar boven
(Hoeksebaan) heeft geen straatnaam. Lastig voor de hulpdiensten. Dat muurtje is een
gevaarlijke situatie.
Antw. Dat is duidelijk en heeft de aandacht.
Vr. ANWB fietsborden richting Kijkduin. Er staat een verkeerde routeaanduiding.
Antw. De heer Langeveld geeft aan dat de fietsbewegwijzeringsborden nog door de NBD
moeten worden aangepast.
Vr. Kan er een informatief bordje geplaats worden bij de kruising van de Atlantikwall met
het fietspad vanaf de Strandboulevard.
Antw. Dit wordt nagevraagd bij de projectmanager van dit project.
Vr. Wanneer gaat de afvalput bij de Langeweg weg?
Antw. Als de werkzaamheden zijn afgerond zal ook het opslagdepot langs de /Langeweg
verwijderd worden.
Vr. Hoe is de stand van zaken van de fietskluisjes bij station Hoek van Holland Haven?
Antw. Deze zijn in bestelling.

7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.
Komende bijeenkomst: maandag 29 augustus om 16.00 uur.
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ACTIEPUNTENLIJST
Nr.
Actie
210304/01 Overleg met VVE over lekkage in de parkeergarage.
Lekkage wordt door de VVE Strandweg gemonitord.
210627
Bureau Schade doet geen naschouw. VvE zou het
netjes vinden als de gemeente dit meldt aan de
bewoners. Dit punt kan eraf als bij de laatste controle
geen lekkage wordt aangetroffen.
210601/03 Schouw Strandweg met Stadsbeheer
Schouw heeft 8 april plaats gevonden
211206/01 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.
220627
VVE heeft hierover diverse vragen gesteld.
Deze vragen zijn per mail beantwoord. Hiernaast zijn
er vragen door de dorpsraad gesteld aan het college.
220131/03 Uitzoeken of het technisch mogelijk is om de
vertrekborden te plaatsen helemaal aan het begin van
het perron.
220509
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.
220321/01 Kunnen de doeken aan de bouwhekken naar het
tijdelijk perron worden aangebracht?
220509
Voorkeur gaat uit om deze doeken bij het station
Strand weer terug te brengen.
220627
Als de bouwhekken op het strandplein worden
verplaatst worden de doeken bij station Strand
opgehangen.
220321/02 Komen op de Strandweg, na verwijderen van de 2
bushaltes, de parkeerplaatsen weer terug?
220509
Deze vraag staat uit bij de RET.
220627
Oorspronkelijke situatie wordt teruggebracht. RET pakt
dit op als de metro naar het strand in exploitatie is.
220321/03 Kan er een paal en draad hekwerk langs de
Strandweg komen om nieuwe aanplant te
beschermen?
220509
In het bestek is het terugbrengen van de gazonbuis
opgenomen. Extra bescherming van de nieuwe
aanplant wordt nog bekeken.
220627
Loopt nog.
NB: vanuit project MaZ worden er geen paal en draad
hekwerk langs de Strandweg geplaatst.

Wie
Langeveld

AFGEHANDELD
Langeveld

AFGEHANDELD

v.d. Veen

AFGEHANDELD

Langeveld

Gespreksverslag
Metro aan Zee
Van: Projectteam Metro aan Zee
E-mail: acv.langeveld@rotterdam.nl
Doc.nr – MaZ-006276
Blad: 4/4
Datum: 27 juni 2022

220321/04

220509
220627

220321/05

220509

220321/06
220509
220321/07
220509
220627

220509/01

220509/02
220627
220509/04

220627
220509/05
220627
220509/06

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.
Loopt nog.
NB: Paal en draad op de tunnel is de Natura 2000
grens en ook de beheergrens tussen het Zuid Hollands
Landschap en de gemeente.
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.
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.
Is opgenomen op lijstje met restpunten Strandplein
/Badweg. Na afronding van de werkzaamheden wordt
bepaald welke werkzaamheden nog opgepakt kunnen
worden.
RET benaderen voor wegvegen zand op de toegangsroute naar het tijdelijke perron station Haven.
NB: perron is inmiddels geveegd.
Melden dat er steeds auto’s geparkeerd staan onder
de overkapping van het oude station.
Is gemeld bij T&H
Navragen noodzaak knipperen oranje lichten bij
spoorovergangen.
NB: Oranje Knipperlichting zijn inmiddels uitgezet.
De filelichten gingen tijden de drukke kofferbakverkoop
regelmatig aan.
Navragen of de verzakte bestrating in de Badweg nabij
de Ovonde vervangen kan worden door asfalt.
Werkzaamheden zijn afgelopen weken uitgevoerd.
Navragen of gele blokken bij overgang Stationsweg
naar fietspad Strandweg weer terug kunnen komen.
NB: blokken zijn inmiddels teruggeplaatst.
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