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Nieuwsbrief 

Havendijk

We gaan beginnen!
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan een 
ontwerp voor het nieuwe inrichtingsplan van  
de Havendijk. De voorbereidingen zijn afgerond 
en de werkzaamheden gaan nu daadwerkelijk in 
uitvoering. De gemeente Schiedam heeft het werk 
gegund aan aannemer Van Ooijen uit Gouda. 

In verband met het broedseizoen van de vogels 
heeft de groenaannemer begin maart al bomen 
gerooid. De bomen die er nu nog staan, blijven 
behouden. Voor de gerooide bomen, komen 
nieuwe bomen terug. De Havendijk blijft ook na 
de werkzaamheden groen!

Inrichting
De gehele Havendijk wordt opnieuw ingericht van de 
kruising Willem de Zwijgerlaan/Westfrankelandse
dijk tot en met de aansluiting Buitenhavenweg/
Fortuna weg/Maasdijk. Ook het gedeelte van de 
Havendijk ‘beneden’ van de Geervlietsestraat tot  
de Rijnstraat. Dit gaat de aannemer uiteraard niet 
allemaal tegelijk doen. Daar is een planning en  
fasering voor gemaakt. In deze nieuwsbrief leest u 
daar meer over.

In dit inrichtingsplan is een aantal aandachtspunten 
meegenomen. De Havendijk: 
• blijft groen;

• krijgt een fietspad in twee richtingen, aan de  
zuidzijde van de Havendijk, in het verlengde  
van het fietspad Westfrankelandsedijk;

• krijgt vier veilige oversteekplaatsen op een 
drempelplateau;

• bestaat uit smalle rijbanen, gescheiden door  
een verhoogde middenberm;

• heeft meer parkeerplaatsen dan in de huidige  
situatie, het blijft mogelijk om langs de Havendijk  
te parkeren.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen 
blijft tijdens de werkzaamheden gegarandeerd!
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Definitief inrichtingsplan Havendijk

Projectleider aan het woord
“Ik ben ervan overtuigd dat na afloop van de werkzaam
heden iedereen denkt: wat is de Havendijk opgeknapt! 
Als projectteam zijn wij trots op de samenwerking met 
de omgeving. Dit participatieproces zetten we door in de 
uitvoering. In deze nieuwsbrief hebben wij veelgestelde 

vragen opgenomen. Staat uw vraag er niet bij? Ik  
ben bereikbaar voor al uw vragen over de uitvoering.  
U kunt mij op werkdagen bereiken via telefoonnum
mer 14 010 of per email via contact@schiedam.nl”  
zegt René Alberts, projectleider gemeente Schiedam.

Coronavirus/Covid19
Geen informatie  - 
bijeenkomst

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maat-
regelen genomen in de aanpak van het coronavirus. 
Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, 
Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen 
(gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een 
persbijeenkomst.

Een van deze regels is om alle bijeenkomsten te verbieden 
tot 1 september 2020, ook met minder dan 100 mensen. 
Voor de gemeente Schiedam houdt dit ook in dat er geen 
informatiebijeenkomsten georganiseerd worden. U bent 
van de gemeente gewend dat een project altijd start met 
een informatiebijeenkomst. Tijdens deze startbijeenkomst 
maakt u kennis met de aannemer. De aannemer informeert 
u dan over de werkzaamheden, fasering en planning. 
Helaas is dit nu niet mogelijk. Om u goed te informeren 
hebben wij deze nieuwsbrief voor u gemaakt. De werk
zaamheden aan de Havendijk gaan begin mei van start.

Omgevingsmanager 
Van Ooijen
Contactmogelijkheden
 
Tijdens de werkzaamheden aan de Haven
dijk zet aannemer Van Ooijen een omge
vingsmanager in. De omgevingsmanager  
is Remco de Bruin. Heeft u vragen en of 
opmerkingen laat het Remco dan weten!  
Hij is telefonisch te bereiken via telefoon
nummer 06 20 60 32 39 of per email via 
havendijk@vanooijen.nl.
 
WhatsApp
Een extra mogelijkheid is dat u zich aan
sluit bij de groepWhatsApp Havendijk.  
Via bovenstaand telefoonnummer kunt u 
aan geven op de hoogte te willen blijven van  
de ontwikkelingen. De aannemer stuurt  
via WhatsApp, berichten aan deze groep. 
Interesse in deze groep? Stuur dan de tekst 
‘voeg mij toe aan de app Havendijk’ naar  
06 20 60 32 39.
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Planning en fasering
De aannemer start in mei 2020 en als alles volgens planning gaat, zijn de werk-
zaam heden in december 2020 afgerond. De Havendijk is in fases ingedeeld.  
De fasering in hoofdlijnen:

Fase 1
Westfrankelandsedijk – Havenstraat
mei 2020

Fase 3
Lekstraat – Lekstraat tot aan de Koninginnebrug
augustus – oktober 2020

Fase 5
Havendijk ‘beneden’ (per woonblok)
juni – december 2020

A Geervlietsestraat – Voornsestraat
B Voornsestraat – Abbenbroeksestraat
C Abbenbroeksestraat – Portugaalsestraat
D Portugaalsestraat – Lekstraat
E Lekstraat – Rijnstraat
Planning per woonblok nader te bepalen

Fase 4
Lekstraat – Buiten havenweg (omg. sluizencomplex)
oktober – december 2020

Fase 2
Havenstraat – Lekstraat
 juni – juli 2020
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April 2020
Heeft u vragen over de werkzaamheden? 

Neem contact op met René Alberts, 

project leider gemeente Schiedam via  

telefoonnummer 14 010 of stuur een mail 

naar contact@schiedam.nl o.v.v. Havendijk.

Meer informatie
Stadskantoor, Stadserf 1

Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

14 010

schiedam.nl/havendijk    

Coronavirus/Covid19 
1,5 meter afstand!
Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar 
buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt 
werken, voor boodschappen of om voor  
anderen te zorgen. Een frisse neus halen 
kan, maar doe dit niet in de buurt van de 
werkzaamheden. Houd altijd afstand van 
anderen (minimaal 1,5 meter), ook als u 
staat te kijken naar de werkzaamheden.

Bericht van de 
nutsbedrijven
Aannemer Heijmans is in opdracht van Evides 
en Stedin begonnen met de werkzaamheden  
aan de kabel en leiding netten in de Havendijk, 
Jachthavenlaan, Haven straat en Geervlietse
straat. Daarbij wordt de waterleiding ook aan
gepast. Voor de uitvoering van het algehele 
inrichtingsplan werkt Evides samen met Stedin 
voor de vervanging/aanpassing van het gasnet 
en het elektriciteitsnet.
Ervaart u problemen? Bel dan naar het storings
nummer van Evides 0900 07 87 (24 uur per dag).

We begrijpen dat u vragen heeft
Hieronder beantwoorden we zoveel mogelijk vragen. Op de website van  
de gemeente Schiedam schiedam.nl/havendijk vindt u meer vragen en 
antwoorden.

Hoe wordt de omgeving op de hoogte gebracht van eventuele 
vertraging/uitval van de aannemer? 

De gemeente communiceert zoals u van ons gewend bent. 
Gezien de huidige situatie iets aangepast. Geen informatie
bijeenkomsten maar via social media en de nieuwsbrief  
houden wij de omgeving op de hoogte. 

Is de Havendijk tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar voor hulpdiensten? 

Ja, de hulpdiensten kunnen de woningen aan de 
Havendijk altijd bereiken. 

Kan ik mijn garagebox nog 
gebruiken?

De garageboxen van de  
flats Neuron, Poseidon en 
Triton blijven toegankelijk 
tijdens de werkzaamheden. 
Voor de garageboxen bij de 
Panorama flats is dit niet 
altijd mogelijk. De aannemer 
informeert u hierover. 

Is de Havendijk tijdens de werkzaamheden bereikbaar 
voor verkeer? 

De Havendijk is per fase afgesloten voor al het  
doorgaand verkeer. Er is een omleidingsroute van 
kracht. De omleiding staat op locatie aangegeven  
met verkeersborden. Bestemmingsverkeer kan door 
omleidingen, en extra door de aannemer te nemen 
maatregelen, de parkeerplaatsen bij de flatgebouwen 
bereiken. Met uitzondering van de momenten dat  
de aannemer aan de parkeerplaatsen werkt. 

Is het bedrijventerrein via de 
Havenstraat nog bereikbaar? 

De Havenstraat blijft gedurende 
de werkzaamheden bereikbaar. 
Exceptioneel verkeer (groot  
bijzonder vervoer) kan altijd  
via de Westfrankelandsedijk de 
Havenstraat bereiken. Nadere 
afstemming hierover zal met de 
bedrijven plaatsvinden.


