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De bewoners en bedrijven in de omgeving van de Louis
Raemaekersstraat, Van Oldenbarneveltstraat en de directe
omgeving van station Schiedam Nieuwland.
14/002/MB
Uitnodiging informatieavond project Hoekse Lijn
18 september 2014

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op maandag 6 oktober 2014 organiseert het projectbureau Hoekse Lijn voor de derde maal een
informatieavond over de ombouw van de Hoekse Lijn. Ditmaal is het een inloopavond, wat
betekent dat op de avond diverse thema’s, zoals stations, geluid, buitenruimte en procedures,
worden gepresenteerd. U kunt zelf bepalen wanneer u binnenloopt en over welk thema u meer
informatie wenst. Leden van de projectorganisatie zijn aanwezig om de huidige plannen toe te
lichten en vragen te beantwoorden.
Op 9 juli 2014 is door het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam het Realisatiebesluit
genomen voor de ombouw van de Hoekse Lijn tot metro. In Schiedam vindt, ter hoogte van het
bestaande uitloopspoor, de koppeling plaats met het bestaande metronet. Ook wordt station
Schiedam Nieuwland geheel vernieuwd en omgebouwd tot metrostation. De definitieve
ontwerpen zijn – met uitzondering van de aansluiting in Schiedam en de verlenging In Hoek van
Holland - gereed en de projectorganisatie gaat zich nu voorbereiden op de uitvoeringsfase.
Informatieavond 6 oktober 2014
Wij nodigen u van harte uit voor de inloopavond project Hoekse Lijn:
• Op maandag 6 oktober 2014 in het Wijkcentrum (SWS Welzijn) aan het Dr. Willem
Dreesplein 2, 3119CW te Schiedam.
• De inloopavond Hoekse Lijn is van 19.00 uur – 22.00 uur.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn,
telefoon 010 - 4894334 of 06 – 53819844.
Tenslotte wil ik u graag wijzen op de kennisgeving Hoekse Lijn: burgemeester en wethouders van
Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam maken bekend dat ruimtelijke besluiten en een
milieueffectrapport (MER) voor aanpassing van de Hoekse Lijn worden voorbereid en de notitie
Reikwijdte en Detailniveau MER Hoekse Lijn voor zienswijzen vanaf 17 september 2014 ter
inzage ligt.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn en de kennisgeving Hoekse Lijn kunt u vinden op
www.hoekselijn.stadsregio.nl.
Met vriendelijke groet,

Marco Bekker
Omgevingsmanager Hoekse Lijn

