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Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam
Datum
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Aanwezig

: Bewoners: Ed Saarloos, Wilma van Kleef, Martien Vermeulen, P. Van Wezel,
Willy van Leeuwen
Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts

1. Opening en mededelingen
Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Marinus Haag heeft zich
afgemeld.
2. Verslag vorige Begeleidingscommissie
Het verslag wordt vastgesteld met de volgende opmerking: er staat per abuis Martien
Vermeulen en dat moet zijn Marinus Haag. Martien Vermeulen was deze avond niet aanwezig.
3. Actiepunten
Nr.
171115/01

171115/02

171115/03

Actie
Het is nog niet duidelijk welke beplanting er komt op de taluds. Dit is mede
afhankelijk van de locatie van het hek. Komt het hek bovenaan het talud dan
bepaald de gemeente Schiedam de beplanting, komt het hek beneden aan het
talud dan is de inrichting een zaak van de RET. Actie aanhouden.
Darius Spencer is met vakantie. Zodra hij terug is, neemt Marco Bekker
contact met hem op. Marco heeft wel contact gehad met Joyce Musch. Joyce
heeft van de gemeente Schiedam de garantie gekregen dat zij plantmateriaal
en medewerkers van Irado beschikbaar stellen om het terrein bij het
geluidsscherm aan de westzijde achter de flat in te richten. Actie aanhouden.
Inmiddels is er een informatieavond geweest over de herinrichting rond de flat
aan de Van Limburg Stirumstraat. Marco wil graag een toelichting van de
gemeente waarom zij geen hek gaan zetten rond de technische ruimte.

4. Stand van zaken
Marco Bekker geeft uitleg over de stand van zaken betreffende de latere oplevering van de
Hoekse Lijn. Het projectbureau gaat uit van het vierde kwartaal 2018. Alle zaken, zoals wat
moeten we nog doen en wat kan er misgaan, zijn achter elkaar gezet en zo is het vierde
kwartaal tot stand gekomen. Er wordt momenteel al getest. Op afstand wordt een simulatie
gestart. Tijdens zo’n simulatie gaan de spoorwegbomen niet omlaag, maar de verlichting gaat
wel knipperen. Tijdens deze testen staan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden. Als
dit goed gaat komt er een fase waarbij één metrovoertuig gaat rijden, dit gaat eerst stapvoets
en dan steeds sneller. Dan komt er een fase waarbij er met twee voertuigen gereden wordt.
Als beide fases goed gaan, dan komt de fase dat er gereden gaat worden volgens de
dienstregeling.
Aan de hand van foto’s wordt de stand van zaken rond de Hoekse Lijn, het gedeelte in
Schiedam, getoond en uitgelegd.
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De stalen kooi rond de calamiteitentrap is geplaatst en het viaduct is dichtgezet. De bestrating
bij de brandweerkazerne is op verzoek van de brandweer niet verwijderd.
Vraag. Wanneer wordt de buitenruimte bij het uitloopspoor aangepakt? Het is nu een grote
modderpartij. Hier zijn afspraken over gemaakt met de gemeente Schiedam. De verwachting
is dat de buitenruimte voor de zomer hersteld is.
Vraag. De hekken van het bouwterrein zijn nog niet opgeruimd. Dit is naar verwachting voor
de zomer opgelost.
Langs de metrobaan is het inspectie pad aangelegd. Het materiaal van het inspectie pad
bestaat uit Olivijn. Olivijn absorbeert CO2.
5. Station Nieuwland buitenruimte
De liften bij station Schiedam Nieuwland zijn nog niet geplaatst. De liften worden als pakket
aangevoerd en in het station in elkaar gezet. De stellage waar de lift in moet komen was niet
helemaal maatvast. Dit is aangepast, maar hiervoor moest de stellage wel opnieuw gecoat
worden. In het station moeten nog kasten en leuningen geplaatst worden. Het noodperron is in
oktober al weggehaald. De containers bij de Van Limburg Stirumstraat worden binnenkort
weggehaald en het gebied wordt opgeschoond.
Vraag. Wanneer start het aanbrengen van de verharding op de Van Limburg Stirumstraat en
bij de trap naar de Nieuwe Damlaan? De bewoners moeten nu steeds omlopen omdat de trap
nog steeds is afgezet met hekken. Dit is een zaak van de gemeente Schiedam. Mogelijk dat
het project tijdelijk een pad maakt naar de trap, maar dit wordt alleen gedaan als de gemeente
Schiedam nog niet gaat starten met de buitenruimte.
Het bestemmingsplan ligt nog bij de Raad van State. Op 20 november 2017 sloot de termijn
waarin appelanten nog hun reactie kunnen geven. De Raad van State verwerkt momenteel
alle informatie. Op 1 maart is de zitting. Zes tot twaalf weken later vindt naar verwachting de
uitspraak plaats.
6. Rondvraag
§

Wanneer start de herinrichting van de buitenruimte? Marco gaat dit navragen bij de
gemeente Schiedam.

7. Sluiting
Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 21 maart 2018, inloop 19.15 uur.
Aanvang 19.30 uur.
Data begeleidingscommissie
Woensdag 25 april 2018
Actielijst
Nr.
171115/01
171115/02
180124/01

Actie
Navragen bij RET wat voor beplanting er komt op
de taluds.
Contact opnemen met Darius Spencer over het
beplanten van de groenstrook langs het
geluidsscherm.
Navragen bij de gemeente Schiedam waarom er
geen hek komt rond de technische ruimte aan de
Van Limburg Stirumstraat.
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Wie
Marco

Gereed

Marco
Marco
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180124/02

Navragen start herinrichting buitenruimte.
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Marco
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