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De bewoners aan de Spoorsingel en omgeving
16/05/MB
Uitnodiging informatieavond project Hoekse Lijn
7 juni 2016

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op woensdag 15 juni aanstaande organiseert het projectbureau Hoekse Lijn in
samenwerking met de gemeente Vlaardingen de tweede informatieavond over de ombouw
van de Hoekse Lijn voor de bewoners aan de Spoorsingel. Op deze avond wordt een
toelichting gegeven op de aankomende werkzaamheden in de directe omgeving van de
Spoorsingel te Vlaardingen.
Aanleiding informatieavond
Voor de ombouw van het emplacement Vulcaanhaven van de Hoekse Lijn is het nodig een
zogenoemde steunberm aan te brengen in de groenstrook aan de Spoorsingel. Een deel van
het groen moet daarom worden verwijderd. Na de werkzaamheden komen nieuwe bomen en
planten terug. De gemeente Vlaardingen heeft de eerste ideeën hiervoor uitgewerkt in een
groenplan dat ze op deze avond aan u wil presenteren.
Wij willen u erop wijzen dat op 16 juni aanstaande de aanvraag voor een kapvergunning
openbaar bekend zal worden gemaakt en dat het verlenen van de vergunning is voorzien
eind juni / begin juli 2016. Vanzelfsprekend wordt ook het vergunningverleningsbesluit
gepubliceerd.
De projectorganisatie presenteert op de informatieavond onder andere het ontwerp van de
steunberm, stand van zaken geluidsscherm, de bouwactiviteiten, de bouwroutes en de
aanleg de technische ruimte. Na afloop van de presentaties kunt u aan de hand van
tekeningen uw vragen stellen.
Informatieavond 15 juni 2016
Wij nodigen u van harte uit voor de informatieavond project Hoekse Lijn, Vulcaanhaven:
• Op woensdagavond 15 juni 2016
• In de zaal van Centrum ‘De Windwijzer’ aan de Schiedamseweg 95,
3134 BD te Vlaardingen
• De informatiebijeenkomst Hoekse Lijn is van 19.30 – 21.00 uur.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse
Lijn, telefoon 010 4894334 of 06 53819844.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt u vinden op hoekselijn.mrdh.nl.
Met vriendelijke groet,

Marco Bekker
Omgevingsmanager Hoekse Lijn

