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Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam
Datum

: 30 augustus 2017

Aanwezig

: Bewoners: Aad Verbeek, Wilma van Kleef, Marinus Haag,
Martien Vermeulen, Willy van Leeuwen
Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts

1. Opening en mededelingen
Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Arie van der Heerik,
directievoerder station Schiedam Nieuwland.
2. Verslag vorige Begeleidingscommissie
Verslag van 5 juli 2017 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Actiepunten
Naar aanleiding van de actiepunten constateren de aanwezigen dat de gemeente Schiedam
een zeer passieve houding aanneemt betreffende de begeleidingscommissie.
170208/01

170208/02
170705/01
170705/02

Groenplan technische ruimte. Er komt geen hek rondom de technische ruimte
aan de Van Limburg Stirumstraat. De toegang van de technische ruimte loopt
niet via de parkeerplaatsen, maar er komt een pad vanaf het nieuwe trottoir.
Aan de hand van tekeningen wordt de woonrijpsituatie getoond.
Geluidsscherm RWS > ontwikkeling volgen. Marco vraagt bij mw. Musch na of
er nog ontwikkelingen zijn.
Stand van zaken buitenruimte station Schiedam Nieuwland. November start de
herinrichting van de buitenruimte.
Er zijn nog geen details bekend van de beplanting op de taluds. Aanhouden.

4. Stand van zaken
Aan de hand van een presentatie wordt uitleg gegeven over de aansluiting en over station
Schiedam Nieuwland.
Aansluiting Schiedam / uitloopspoor
Het betonwerk voor de noodtrap bij de Louis Raemaekersstraat is gereed. De trap wordt nog
betegeld en aansluitend wordt kooiconstructie geplaatst. Aan de noordzijde is de aannemer
nog bezig met het dichtzetten van het metroviaduct. Op het viaduct vinden de laatste
afbouwwerkzaamheden plaats. Het hekwerk komt naar verwachting aan de bovenzijde van het
talud. Het onderhoud van de onderzijde van het talud is in handen van de gemeente
Schiedam.
Vraag. Wat voor beplanting komt er op de taluds. Marco gaat dit navragen.
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Station Schiedam Nieuwland
Langs het spoor worden de leidingen ingegraven. Het tijdelijke perron is ontmanteld en
afgevoerd. De steiger boven de Nieuwe Damlaan blijft voorlopig nog staan.
5. Station Nieuwland buitenruimte
November 2017 start de herinrichting bij station Schiedam Nieuwland.
6. Rondvraag
Geen vragen.
7. Sluiting
Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 15 november 2017, inloop 19.15 uur.
Aanvang 19.30 uur.
Actielijst
Nr.
170208/02
170705/02
170830/01

Actie
Geluidsscherm RWS > ontwikkeling volgen.
Navragen bij mw. Musch of er nog ontwikkelingen
zijn.
Navragen wat voor beplanting er komt op de taluds.
Aanhouden.
Definitieve woonrijptekening technische ruimte
opvragen bij de gemeente Schiedam.

Wie
Marco

Gereed

Marco
Marco

Data begeleidingscommissie Schiedam
Woensdag 24 januari 2018
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