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De bewoners en bedrijven in de omgeving van de stations
Maassluis, Maassluis West en het toekomstige station
Steendijkpolder
14/0002044
Uitnodiging informatieavond project Hoekse Lijn
7 februari 2014

Geachte mevrouw, mijnheer,
In september 2013 vond in de gemeente Maassluis een eerste informatiebijeenkomst plaats
over de Hoekse Lijn. Het project Hoekse Lijn betreft de ombouw en verlenging van de
huidige treinverbinding tot metroverbinding.
De nieuwe Hoekse Lijn is in feite een uitbreiding van metrolijn B die begint bij het strand van
Nesselande en straks eindigt bij het strand van Hoek van Holland. Het wordt dus een lijn van
strand naar strand, die dwars door het winkelhart van Rotterdam en de andere stedelijke
centra in de regio loopt.
De bestaande stations Maassluis en Maassluis West worden omgebouwd tot metrostation
en in de Burgemeesterswijk komt een nieuw station: Maassluis Steendijkpolder.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt u vinden op de website
www.hoekselijn.stadsregio.nl.
Informatieavond 17 februari 2014
De projectorganisatie Hoekse Lijn heeft tijdens de eerste informatiebijeenkomst toegezegd
dat er begin 2014 een volgende informatiebijeenkomst wordt georganiseerd.
Wij nodigen u daarom graag uit voor de tweede informatieavond over de Hoekse Lijn, waarin
specifiek aandacht wordt besteed aan het deel Maassluis van het project. De avond wordt
georganiseerd:
•
•
•

Op maandag 17 februari 2014
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom
De bijeenkomst is in de Burgerzaal van de gemeente Maassluis, Koningshoek
93.050.

Tijdens de bijeenkomst licht de projectmanager van de Hoekse Lijn de laatste stand van
zaken toe. Daarnaast is de architect van de (nieuwe) stations aanwezig om u een indruk te
geven van hoe de stations eruit komen te zien. Ook komt globaal de inrichting van de
buitenruimte rondom de stations aan bod en de werkwijze tijdens de ombouwperiode in
2017.
Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen aan de projectorganisatie
Hoekse Lijn.
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Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Magdalena,
omgevingsmanager Hoekse Lijn. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010 – 489 43 34 of
per mail b.magdalena@rotterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Johan Dolman
Algemeen Projectmanager Hoekse Lijn
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