Gespreksverslag
Van: Douwe Folkerts
Kamer: Europoint V, kamer 2.08
Doorkiesnummer: 0634428069
E-mail: d.folkerts@rotterdam.nl

Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Schiedam
Datum

: 21 maart 2018

Aanwezig

: Bewoners: Ed Saarloos, Wilma van Kleef, Martien Vermeulen, Paula van
Wezel, Willy van Leeuwen
Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts
Gemeente Schiedam: Hendro Rencoko

1. Opening en mededelingen
Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag vorige Begeleidingscommissie
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
3. Actiepunten
Nr.
171115/01
171115/02
180124/01
180124/02

Actie
Het talud langs de metrobaan wordt ingeplant met lage beplanting. Het is niet
bekend wat voor soort beplanting het gaat worden.
Marco Bekker heeft nog geen contact gehad met Darius Spencer. Actie
aanhouden.
De landschapsarchitect van de gemeente Schiedam heeft het besluit genomen
om geen hek te plaatsen rond de technische ruimte aan de Van Limburg
Stirumstraat. Rond de technische ruimte komt wel beplanting
Hendro Rencoko is aanwezig om uitleg te geven over herinrichting rond station
Schiedam Nieuwland. Zie agendapunt 5

4. Stand van zaken
Marco Bekker geeft uitleg over de stand van zaken betreffende het project Hoekse Lijn. Het
projectbureau Hoekse Lijn gaat er nog steeds van uit dat de Hoekse Lijn in het vierde kwartaal
wordt opgeleverd. Bombardier is nu regelmatig de ontwikkelde software in de praktijk aan het
testen.
Aan de Industrieweg in Vlaardingen is een stuk dijk over een lengte van circa 250 meter van
de dijk geschoven. Het stuk dijk is de afgelopen weken hersteld. Naar aanleiding van dit
voorval is het hele tracé gecontroleerd en is de spoordijk tussen de overweg Julianalaan in
Maassluis en station Vlaardingen West verstevigd.
Aan de hand van foto’s wordt de stand van zaken rond de Hoekse Lijn, het gedeelte in
Schiedam, getoond en toegelicht.
Het beton van de noodtrap aan de Louis Raemaekersstraat, waar de stalen kooi op is
geplaatst, wordt nog betegeld. Het bouwterrein waar de bouwketen hebben gestaan is
opgeruimd. Vandaag zijn de laatste bouwhekken afgevoerd. Het terrein wordt in de oude
situatie hersteld.
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5. Station Schiedam Nieuwland buitenruimte / Parkweg
De herinrichting van de buitenruimte rond station Schiedam Nieuwland wordt uitgevoerd in drie
fases. Fase 1 is de herinrichting van het Bijdorpplein. Fase 2 is de buitenruimte van de Johan
de Wittsingel en de Nieuwe Damlaan. Fase 3 is de herinrichting van de Van Limburg
Stirumstraat. De aannemer is inmiddels gestart met fase 1, de herinrichting van het
Bijdorpplein. De bestrating is verwijderd en afgevoerd. Aan de achterzijde van het
politiebureau komen gedurende de werkzaamheden tijdelijke parkeerplaatsen voor de politie.
De verwachting is dat fase 1 eind april 2018 gereed is. Fase 2 start aansluitend aan fase 1 en
is naar verwachting in juni gereed. Fase 3 wordt opgeleverd voor de bouwvakvakantie. De
beplanting wordt geplant in het plantseizoen eind oktober.
De informatiebrief over de herinrichting is niet bij iedereen bezorgd. Nu werden bewoners
geconfronteerd met bomen die gekapt waren terwijl de auto’s er nog geparkeerd stonden. De
aannemer had op zijn minst de bewoners over het kappen van de bomen kunnen informeren.
Hendro Rencoko geeft aan dat de aannemer is hierop is aangesproken.
Voor dit project is een app ontwikkeld. Op deze app, https://nieuwland.burocite.nl, kunnen
bewoners hun opmerkingen plaatsen.
Vraag. Komt er gedurende de werkzaamheden een tijdelijk pad naar de trap naar de Nieuwe
Damlaan? Nu moet er steeds worden omgelopen. Hendro Rencoko pakt dit op.
Langs de trambaan op de Nieuwe Damlaan worden nieuwe bomen geplant. De grijze
plantenbakken krijgen een groene uitstraling. Er is een nieuw lichtplan gemaakt voor de
omgeving. Het viaduct over de Nieuwe Damlaan wordt momenteel geverfd.
Aan de hand van een tekening wordt uitleg gegeven over de herinrichting van de Parkweg.
Aan de oostzijde komt het autoverkeer en aan de westzijde komt in beide richtingen het
fietspad. De zogenaamde schil wordt mogelijk in dit contract meegenomen. De verwachting is
dat de werkzaamheden in november starten.
Vraag. Komt er nog een verkeerslichtinstallatie op de kruising Parkweg / Burgemeester Van
Haarenlaan? Momenteel is de situatie gevaarlijk. Bij de gemeente staat de kruising bekend als
een blackspot en heeft de aandacht van de gemeente.
De Raad van State doet over circa zes weken uitspraak over de verlenging naar het strand in
Hoek van Holland.
6. Rondvraag
§

Waarom zijn er bij de flat aan de Van Limburg Stirumstraat vier vuilcontainers geplaatst?
Is daar behoefte aan? Voor de werkzaamheden waren er twee ondergrondse containers.
De bewoners verwachten dat er vuil naast de containers geplaatst gaat worden. De
gemeente Schiedam wil alle containers - rest, gft, glas en papier - geclusterd hebben.
Hendro vraagt dit na bij de gemeente.

7. Sluiting
Marco Bekker bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
In overleg met de aanwezigen wordt besloten de begeleidingscommissie Schiedam van
woensdag 25 april 2018 te laten vervallen.
De volgende begeleidingscommissie is op woensdag 6 juni 2018, inloop 19.15 uur. Aanvang
19.30 uur.
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Actielijst
Nr.
171115/02
180321

Actie
Contact opnemen met Darius Spencer over het
beplanten van de groenstrook langs het
geluidsscherm.
Navragen bij de gemeente Schiedam over het
plaatsen van de containers bij de flat aan de Van
Limburg Stirumstraat.
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Wie
Marco

Gereed

Hendro
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