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Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Vlaardingen
Datum

: 22 maart 2018

Aanwezig

: Bewoners: J.S. Dost, Kors Voorbach, Willem Kamp, Arie Stolk,
Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Douwe Folkerts
Gemeente Vlaardingen: Gertjan Jonker

1. Opening en mededelingen
Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Arjen Brijs heeft zich
afgemeld.
2. Verslag/actiepunten van de vorige keer
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag meldt Gertjan Jonker dat het voetpad over de overweg bij de
van Beethovensingel er toch gaat komen. De gemeente Vlaardingen kiest er voor het voetpad,
voordat de metro in exploitatie wordt genomen, aan te leggen. Het voetpad komt te liggen aan
de oostzijde van de overweg, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde.
Vraag. Komt er nog een voetpad vanaf de Galgkade naar de spoorwegovergang bij het station?
Het is buiten de scoop van de Hoekse Lijn. Gertjan Jonker meldt dat een deel van het voetpad
aan de zuidzijde er al ligt en op de dijk in asfalt is uitgevoerd. Er zullen voorzieningen moeten
komen om de wijk te ontsluiten. Hoe die eruit zien is op dit moment nog niet bekend.
3. Actiepunten

180125/01
180125/02

Op het transparante deel van het geluidsscherm is de graffiti verwijderd. Over
de hele lijn is een schoonmaak actie gehouden.
Het aanbrengen van een QR code bij de plaquette op station Vlaardingen
Centrum is stopgezet. In dit stadium wordt dit even niet opgepakt.

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. Bombardier loopt bij de ontwikkeling van de beveiligingssoftware tegen drie elementen
aan, te weten: de combinatie goederenvervoer en metro, de bruggen en overwegen op het
traject en de aansluiting op het bestaande net bij Schiedam.
Afgelopen dinsdag is samen met de bewoners een schouw gedaan van de Spoorsingel.
Woensdag is de Spoorsingel nog een keer bekeken door techneuten van de gemeente
Vlaardingen, de aannemer en medewerkers van de Hoekse Lijn. De bestrating en de beplanting
rond de technische ruimte is aangebracht. Alle speelwerktuigen op de speelplaats bij de
180322
verslag begeleidingscommissie Vlaardingen

Pagina 1 van 2

technische ruimte zijn geplaatst. Langs de Spoorsingel zijn de trappen bij de nooduitgangen
geplaatst.
30 maart wordt er getest met de rangeerlocomotief van Vopak. Er wordt dan gekeken of de
detectielussen in het spoor goed werken in relatie tot de signalering bij de kruising van het
fietspad met het industriespoor en in relatie met de verkeersregelinstallatie op de Vulcaanweg.
Vraag. Is er een mogelijkheid dat het goederenvervoer eerder gaat rijden dan de metro. Nee,
die mogelijkheid is er niet. Dit houdt verband met de beveiliging op de lijn. Als dit niet is
goedgekeurd mag er niet worden geregeld.
Aan de hand van een presentatie wordt het Hoekse Lijn deel in Vlaardingen getoond. Per
getoonde foto wordt uitleg gegeven over de stand van zaken.
De spoorbrug is schoongemaakt. Bij het projectbureau zijn veel positieve reacties
binnengekomen op de schoonmaakbeurt en wordt geverfd.
Het dak van station Vlaardingen Centrum wordt opgeknapt. De dakgoten worden vernieuwd en
de binnenkant van het dak is schoongemaakt.
Het afgeschoven stuk dijk aan de Industrieweg in Vlaardingen is de afgelopen weken hersteld.
Naar aanleiding van dit voorval is het hele tracé gecontroleerd en is de spoordijk tussen de
Julianalaan in Maassluis en station Vlaardingen West verstevigd. En tevens zijn daar waar
nodig voorzien van drainage.
De Raad van State doet over circa vier weken uitspraak over de verlenging naar het strand in
Hoek van Holland.
9. Rondvraag
§

Wordt er nog een algemene bijeenkomst georganiseerd voor alle begeleidingscommissies?
Er wordt voor de begeleidingscommissies mogelijk iets georganiseerd rond de opening.

10. Sluiting
Marco Bekker bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
In overleg met de aanwezigen wordt besloten de begeleidingscommissie Vlaardingen van
donderdag 26 april 2018 te laten vervallen.
De volgende begeleidingscommissie is op donderdag 7 juni 2018, inloop 19.15 uur. Aanvang
19.30 uur.
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