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Geachte mevrouw, mijnheer,
Onder leiding van de stadsregio Rotterdam is vorig jaar gestart met de voorbereidingen voor
het project Hoekse Lijn. Hierin wordt de huidige treinverbinding tussen Schiedam Centrum
en Hoek van Holland tot metroverbinding omgevormd en verlengd tot aan het Hoekse
strand. In Schiedam vindt de koppeling plaats met het bestaande metronet, zodat de lijn
dwars door stedelijke centra in de regio doorloopt tot aan het strand van Nesselande. De
uitvoering staat gepland voor 2017.
In oktober 2013 vond in Schiedam een eerste algemene informatieavond over het project
plaats. Wij nodigen u hierbij van harte uit voor een tweede bijeenkomst. Deze richt zich
specifiek op het Schiedamse deel van de Hoekse Lijn. De bijeenkomst vindt plaats op:
Donderdag 13 februari 2014 vanaf 19.30 uur (start presentatie 20.00 uur)
in de Cornelis Hagazaal van het stadskantoor (Stadserf 1, Schiedam)
Schiedam en de Hoekse Lijn
In Schiedam vinden in het kader van het project Hoekse Lijn enkele aanpassingen plaats.
Ter hoogte van het uitloopspoor wordt een aansluiting met het bestaande metronet
gerealiseerd. Daarnaast wordt station Nieuwland vernieuwd en omgebouwd tot metrostation
en de aangrenzende openbare ruimte opnieuw ingericht.
Meer informatie over het project Hoekse Lijn kunt u vinden op de website
www.hoekselijn.stadsregio.nl
Informatieavond 13 februari 2014
Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen meedenken en meepraten over het project. Tijdens
de bijeenkomst van 13 februari is de projectorganisatie van de Hoekse Lijn aanwezig om u
te informeren over de plannen, de projectstatus, de consequenties tijdens de uitvoering en
de werking van de plancommissie (klankbordgroep). Ook is de architect van de (nieuwe)
stations aanwezig om u een indruk te geven van hoe de metrostations eruit komen te zien.
Tijdens de informatieavond stelt de projectleider van de gemeente Schiedam zich voor en
vertelt hij kort iets over de herinrichting van de openbare ruimte rondom het station
Nieuwland. Voor dit punt wordt door de gemeente Schiedam een participatietraject gevolgd,
waarbij zij betrokkenen gaan vragen naar wensen en ideeën. Dit participatietraject start naar
verwachting in de loop van 2016.
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Informatievoorziening
Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen tijdens de bijeenkomst op 13 februari
aanstaande. Mocht u voor die tijd nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met mevrouw Magdalena, omgevingsmanager Hoekse Lijn namens de stadsregio
Rotterdam. U kunt haar bereiken 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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