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Stadskantoor Gemeente Schiedam
tav. Wethouder Groene
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
d.d. 23 juni 2009
onderwerp: sloop en herontwikkeling van het vm. ziekenhuisterrein aan de BK-laan.
BK
Geachte heer Groene/Beste Maarten,
Zoals bekend hebben wij als BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt regelmatig overleg met de
projectleiders Hans Waltman en Ben van Ooijen over de sloop en herontwikkeling van het
voormalige ziekenhuisterrein aan de BK-laan.
BK
Twee
ee weken geleden, daags voor de bewonersavond van 11 juni georganiseerd door de
gemeente, vernamen wij van Ben van Ooijen dat uit de sloopvergunning van de bovenbouw
het transportplan met daarin onze afspraken is geschrapt. Tevens liet Ben van Ooijen ons
weten
eten dat Jan Hofstra, gemeentelijk ambtenaar Handhaving V&V, de uitvoering van de
afspraken voor het transport overbodig achtte.
Na maanden van overleg en afspraken maken lijkt nu het onderwerp transport, een grote
zorg van de bewoners van Schiedam-West,
Schiedam
van tafel. Het is de bedoeling dat er nog een keer
een overleg komt met de BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt en o.a. Jan Hofstra, maar het
bevalt ons niet dat al die eerdere overleggen en afspraken blijkbaar weinig zinvol waren.
Daarom richten wij ons nu, officieel
officieel en schriftelijk, tot u als verantwoordelijk wethouder
rondom dit project. Onze vraag is of u zich persoonlijk met deze kwestie wil bemoeien. Wij
streven als BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt naar het komen tot afspraken die de overlast
moeten minimaliseren
seren en schade moeten voorkomen. Het zou ons verbazen als u niet
datzelfde streven zou hebben namens de gemeente Schiedam.
Wij maken ons zorgen dat er overlast en schade ontstaat als er met de aannemers en
onderaannemers rondom (in eerste instantie) de sloop
sloop geen afspraken over transport,
verkeer en veiligheid worden gemaakt. Wij hebben de hulp van specialisten ingeroepen om
ons te adviseren over de te nemen maatregelen.
Wij herhalen hieronder de lijst met eisen/afspraken inzake deze kwestie in willekeurige
willekeur
volgorde:
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Vrachtwagens mogen het totaalgewicht van 50 ton niet overschrijden.
Vrachtwagens/laadbakken moeten afgesloten zijn.
De transportroute loopt van het kruispunt BK-laan/Nassaulaan
BK laan/Nassaulaan via het kruispunt BKBK
laan/Ary Prinslaan tot het kruispunt Ary Prinslaan/Westfrankelandsedijk.
De snelheid van de vrachtwagens is van groot belang bij trillingen. Wij eisen een
verplichte 30km zone op de transportroute.
De drempels op de Ary Prinslaan dienen te worden verwijderd.
De middenberm op de transportroute moet gefundeerd bestraat en onderhouden
worden.
De Nassaulaan en de Anna van Burenstraat tot aan Poort 2 zijn uitsluitend voor
werkverkeer in de vorm van personeel en machines via Poort 2. Indien nodig wordt
het wegdek voorzien van rijplaten voor zware voertuigen.
vo
Alle personeel dient te parkeren op het parkeerterrein van het voormalige ziekenhuis
(Poort 2) en niet op de openbare weg in de wijk.
Alle voertuigen van aannemers en onderaannemers moeten worden geparkeerd
binnen de hekken van het ziekenhuisterrein
ziekenhuisterrein en niet op de openbare weg in de wijk.
De transportroute en het verkeer van aannemers en onderaannemers moeten via
duidelijk herkenbare bebording worden gewezen op de afspraken die gelden rond
het ziekenhuisterrein.
Er komt een permanente voorziening om
om de veiligheid van voetgangers op de BK-laan
BK
en de Nassaulaan te garanderen.
Er vindt door de gemeente afstemming plaats met de overige projecten in SchiedamSchiedam
West die gevolgen hebben voor verkeer, transport en veiligheid.
De bovenstaande afspraken moeten in het sloopbestek
De bovenstaande afspraken zijn officieel tussen gemeente en aannemers, inclusief
onderaannemers.
De gemeente maakt duidelijk hoe de bovenstaande afspraken worden gecontroleerd
en door wie en wat de sancties zijn bij overtreding.
Er dientt een meldpunt voor bewoners te komen.
De bovenstaande afspraken moeten maandag 6 juli schriftelijk bevestigd zijn. De
uitvoering dient te geschieden voorafgaand aan voorsloop.

Wij verzoeken u om deze afsprakenlijst schriftelijk te bekrachtigen en in werking
werk te stellen.
Ten overvloede melden wij u dat wij deze brief donderdag 25 juni aanstaande publiceren op
de website www.ziekenhuisbuurt.nl
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Mede namens onze vertegenwoordiging in de BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt.
G.J. (Gerard) Tijsmans,
Secretaris BVSW.
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