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Bespreking : Begeleidingscommissie Hoekse Lijn Maassluis
Datum

: 31 mei 2018

Aanwezig

: Omgeving: Jan Strang, Kees Kalkman, Fred Sieverts, Suzanne Neuman,
Nelly Maarschalkerwaard, Harry Ebeling, Harry Zentjes, Marcel Thomassen,
Jos Degens, Bea Scheurwater, Mira Stad
: Projectbureau Hoekse Lijn: Marco Bekker, Edwin Doedijns,
Douwe Folkerts
: Gemeente Maassluis: Danny Pherai, Aat Bruggeman

1. Opening en mededelingen
Marco Bekker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Harry Ebeling neemt de zaken
waar voor Hans Hendriks. De begeleidingscommissie van 29 maart is komen te vervallen
vanwege een verkeersinfarct rond Rotterdam. Marco Bekker feliciteert Fred Sieverts met het
ontvangen van een Koninklijke onderscheiding.
§
§

Marcel Thomassen vindt de borden trein bij de overwegen verwarrend. Trein is een
verzamelnaam voor een aantal voertuigen achter elkaar op een spoor. Metro valt onder de
spoorwegenwet.
Het inchecken op buslijn 713 halte bij Steendijkpolder lukt wel, maar het uitchecken bij
Schiedam lukt dan niet. Daar krijg je de mededeling pas onbekend. Het zijn alleen de
passen van de NS die niet uitchecken. Met de RET passen gaat het wel goed. De RET
vergoed de gemaakte kosten.

2. Verslag
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Actiepunten
Er zijn geen actiepunten.
4. Stand van zaken metro Hoekse Lijn
Het projectbureau gaat er nog steeds vanuit dat de metro in het vierde kwartaal van 2018 gaat
rijden. Eerst vindt het dynamisch testen plaats. Na het dynamisch testen wordt de Hoekse Lijn
overgedragen aan de RET. De RET start vervolgens met het testbedrijf en aansluitend het
proefbedrijf. Tijdens het proefbedrijf wordt er volgens de dienstregeling gereden. Totaal duurt
het test- en proefbedrijf circa 14 weken. Momenteel is het projectbureau bezig met de
voorbereiding van de verlenging naar het strand van Hoek van Holland.
De uitspraak van de Raad van State wordt binnen zes weken verwacht. Als de uitspraak
onherroepelijk is, zal de verlenging in de eerste helft van 2021 wordt opgeleverd.
Op een aantal locaties is de spoordijk verstevigd. Onder andere het gedeelte tussen de
Julianalaan en station Vlaardingen West is verstevigd.
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§

§
§

Komt er nog een hek bij de hellingbaan bij station Steendijkpolder om te voorkomen dat
mensen het spoor oplopen? Aan de zijkant komt nog een hek. Komt er ook een hek
tussen het station en de parkeergarage achter de technische ruimte? Ja, daar komt nog
een hek.
Marcel Thomassen vindt dat er te weinig fietsbeugels staan bij de stations. Danny Pherai
geeft aan dat mocht in de toekomst blijken dat er te weinig fietsbeugels zijn, dan worden er
door de gemeente beugels bijgeplaatst.
Hoe is de stand van zaken betreffende de tourniquets? De tourniquets zijn in bestelling.
Tijdelijk zijn er check in- check out palen geplaatst.

Alle station krijgen een schoonmaakbeurt. Edwin Doedijns laat aan de hand van een videofilm
zien hoe de glasparelslinger- en de glasparelvalproef worden uitgevoerd.
Marco Bekker geeft aan de hand van enkele beelden uit een presentatie uitleg over de
verlenging naar het strand van Hoek van Holland.
8. Rondvraag
§

§

§
§

Station Steendijkpolder. Langs het trottoir staat nog geen beplanting. Nu ligt er alleen
maar zand en uitwerpselen. Ook de bouwplaats is afgedekt met zand en dat is ingezaaid,
maar het is nog steeds een zandbak. Wordt dit nog aangepakt? Ja, met de aannemer
wordt bekeken wat er precies aan de hand is. Het nodige zal worden gedaan om de
situatie weer een goed aanzien te geven.
Wordt er nog wat gedaan aan het terrein tegenover het plein waar de bouwketen en het
opslagterrein waren? Het terrein is momenteel in gebruik van de aannemer die de
uitvoering doet van het project Koningshoek. Het terrein wordt na oplevering van het
project Koningshoek in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Komt er nog een aansluiting voor fietsers en voetgangers bij station Maassluis Centrum
richting de pont? Zolang het Conlineterrein er ligt komt er geen aansluiting.
Komt er nog een OV fiets voorziening bij Hoek van Holland haven? Marco vraagt dit na bij
de RET.

9. Sluiting
De volgende begeleidingscommissie Maassluis is op donderdag 6 september 2018.
Inloop vanaf 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.
Actielijst
Nr.
310518/01

Actie
Navragen bij de RET OV fiets voorziening HvH
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Wie
Marco Bekker
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