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: Bewoners: M. Haag, M. Vermeulen, W. van Leeuwen
Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Arie van den Heerik,
Douwe Folkerts

1. Opening en mededelingen
Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Schoel heeft zich
afgemeld in verband met een opname in het ziekenhuis. Anand Raghoenath en Hendro
Rencoko zijn verhinderd.
2. Verslag vorige Begeleidingscommissie
Verslag van 8 maart wordt zonder opmerkingen vastgesteld
3. Actiepunten
170208/01
170208/02
170208/03
170308/05
170308/06
17030807

170308/08

Check groenplan technische ruimte. Aanhouden.
Geluidsscherm RWS > ontwikkeling volgen.
Geluidsscherm Hoekse Lijn > invulling groenstrook naast scherm nog nader in
te vullen. Aanhouden.
Waterwagen voor parkeerhekjes. Aanhouden.
Aan de drempels in de Piersonstraat wordt niets gedaan. Mochten er klachten
over komen dan wordt de zaak opnieuw bekeken.
De bouwroutes zijn vastgesteld. De route bij het uitloopspoor loopt via de
Burgemeester van Haarenlaan en de Johan Braakensiekstraat. Bij station
Nieuwland loopt de bouwroute via de Piersonstraat en de Johan de Wittsingel.
Bij het Bijdorpplein loopt de route via de Schiedamseweg. Op de rotonde
Burgemeester van Haarenlaan – Nieuwe Damlaan komt een aansluiting op de
Van Limburg Stirumstraat. Hier komt wel een verkeersregelaar bij te staan.
Schil Parkweg. Op de website van de gemeente Schiedam staat een
presentatie die gedownload kan worden. Marco heeft drie exemplaren
meegenomen voor de bewoners.

4. Stand van zaken
Aansluiting Schiedam / uitloopspoor
Maandagochtend 27 maart is het noordelijke spoor opengesteld voor de metro. Op diverse
werkzaamheden na is het uitloopspoor gereed. Onder andere de noodtrap moet nog worden
geplaatst. De komende periode wordt doormiddel van licht ophoogmateriaal - piepschuim - de
aansluiting gerealiseerd tussen het uitloopspoor en de spoorbaan.
Parkwegviaduct
Het Parkwegviaduct is gereed.
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Grondtransporten
De aannemer is gestart met het afgraven en afvoeren van de overhoogte langs het spoor. De
grond wordt afgevoerd naar een depot aan het eind van de Parkweg. De route van de
grondtransporten lopen via het Beatrixpark. Over het afvoeren en opslaan van de grond zijn
afspraken gemaakt met de gemeente Schiedam.
Station Nieuwland
Deze week zijn de werkzaamheden aan de leidingenstraat gereed en wordt de leidingenstrook
aangevuld met zand. Aansluitend start het bestraten en terugbrengen van de Van Limburg
Stirumstraat in de oude situatie. De verwachting is dat het straatwerk eind volgende week
gereed is.
§ Blijft de loopbrug naast het station open? Het fietspad is open. Als je van de Johan de
Wittsingel komt is er naast het bouwhek een strook open voor fietsers en kun je over de
fietsbrug naar de andere kant.
Bij het station is gestart met het slopen van de liftschachten. De perrons zijn inmiddels
gesloopt. Aan de oostkant start half volgende week het heien. Voorafgaand aan het heien
wordt er eerst voorgeboord. Binnenkort wordt er een steiger geplaatst boven trambaan. De
steiger wordt ’s nachts geplaatst. Tijdens het plaatsen is de Nieuwe Damlaan niet toegankelijk
voor het verkeer. De steiger is nodig om het sloopwerk te kunnen uitvoeren.
April is de sloop en hei maand. In mei vindt de opbouw plaats en in juni de afbouw.
§ Wordt er voor de geluidsschermen geheid? Voor de geluidsschermen wordt niet geheid.
Hier worden schroefpalen voor gebruikt.
Bouwterreinen
Aan het Bijdorpplein is het bouwterrein ingericht. Hier is parkeren niet meer mogelijk. Aan de
zuidkant gaat Mobilis, als Heijmans weg is, zijn definitieve hek plaatsen. De weg en de
parkeerplaatsen blijven toegankelijk.
§ Wanneer wordt het tijdelijke perron geplaatst. Arie van den Heerik vraagt dit na.
(Actiepunt)
§ Is er rekening gehouden met de avondvierdaagse? De avondvierdaagse vertrekt bij SVV.
Is er overleg met de organisatie? Er is in Schiedam nog geen contact geweest met de
organisatie. Zodra er contact op wordt genomen wordt de route in overleg met de
organisatie bekeken. Marco Bekker heeft aan de gemeentes een evenementenkalender
gevraagd, maar heeft hierop nog geen reactie ontvangen.
§ Hoelang blijft de steiger boven het tramspoor? Arie van de Heerik gaat dit uitzoeken.
(Actiepunt)
Technische ruimten
Bij het Trimpad is de technische ruimte geplaatst. Tussen de Parkweg en het uitloopspoor
wordt de technische ruimte in mei geplaatst. Voor het plaatsen, dat ’s nachts wordt
uitgevoerd, moet de A20 voor een deel worden afgesloten. De mobiele kraan komt op de A20
te staan om de technische ruimte over het geluidsscherm te hijsen.
5. Bouwroutes en inritten
De bouwroutes zijn behandeld onder actiepunt 170308/07.
6. Station Nieuwland buitenruimte
Het inrichtingsplan Station Schiedam Nieuwland is definitief. Een ingenieursbureau is
gevraagd om het Definitief Ontwerp en het bestek op te stellen. In de volgende
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Begeleidingscommissie zal, als dit nodig is, een toelichting worden gegeven door de
gemeente Schiedam.
7. Rondvraag
§
§

Komt er klimop tegen de geluidsschermen? Tegen de lage schermen komt geen klimop.
Marco gaat kijken of er een overzichtstekening is van de geluidsschermen.
Wordt er nog gekeken naar nestelende vogels? Voor de start van de werkzaamheden is
door een ecoloog het tracé geïnventariseerd. Waar nodig is de bosschage verwijderd, dit
om te voorkomen dat de vogels er in gaan nestelen.

8. Sluiting
Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 10 mei inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30
uur.
Actielijst
Nr.
170208/01
170208/02
170208/03
170308/05
170408/01
170412/02
170412/03

Actie
Check groenplan technische ruimte.
Geluidsscherm RWS > ontwikkeling volgen.
Geluidsscherm Hoekse Lijn > groenstrook naast
scherm.
Waterwagen voor parkeerhekjes. Sleutel in overleg
met bewoners.
Wanneer wordt het tijdelijke perron geplaatst.
Nagaan hoelang de steiger over het tramspoor bij
de Nieuwe Damlaan blijft staan.
Tekening waar geluidsschermen komen
meenemen.
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Wie
Hendro

Gereed

Arie
Arie
Arie
Marco
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