
KORT TERMIJN PROCESPLANNING

PROJECTMANAGEMENT (OVERALL)

§ Coördineren verzoeken studenten
o Variantstudie steiger PS-kade 10-2017 (HS Rotterdam) – /

STAVAZA?
o Ruimte onder V-viaduct 01-2018 (3e jaars civiel HTS) –

STAVAZA?
o Bevindingen C-weg presenteren (HS Rotterdam) – via 

ONDERZOEKSVOORSTEL
o Melanchton Bergschenhoek O&O FEB-JUL NA MAANDAG OP

TERUGKOMEN
o Bestuurskunde EUR (Participatie) Feb -3 mnd. stage incl. vergoeding- NA

MAANDAG OP TERUGKOMEN VIA 
o TU DELFT marine studies – duurzaam? Afstudeerstage, evt. plek bij V&V?

WACHTEN OP MAIL
§ Terugkoppelen overleg met Feyenoord in PMO en Afstemoverleg

o Op agenda: Feyenoord, Stadsbeheer, Eigendomssituatie Pro-Rail, brief
ProRail/NS NIEUWE AGENDAPUNTEN BENOEMEN

§ Presentatie Kick off (voorstel ) + rondleiding Stadionpark
o  maakt plaatjes per werkpakket – Leander mailt WP’s
o Blokkenschema o.b.v. planning planvorming 

§ Bespreken voortgang op moties met Wilco
o , volgende week

§ Voorstel Systems Engineering (
§ Indicatoren risicovolle projecten aanleveren, feedback Wilco / 

§ Regulier overleg projectteam Mobiliteit incl. Verkeersmarinier? Eerste risicosessie?
)

§ Regulier overleg Mobiliteit met Feyenoord (
o Taakverdeling Mobiliteitscontract o.b.v. Inhoudsopgave
o Afstemming planning Actieplan Feyenoord en gemeentelijke opgave na

Actieplan gedeeld door Feyenoord
o Input leveren voor Masterplan – via Frank Keizer en OMA
o Nadere afspraken over financiering maatregelen uit GREX FC met 

- Wilco/ ? Welke afspraken (co)financiering?
o Welke informatie uitwisselen t.b.v. nulmeting/foto – Via /

§ Kennismaken met  (Stadsbeheer Feijenoord en IJsselmonde)
§ Kennismaken met ? (Stadsbeheer Kralingen-Crooswijk) – uitzoeken Ronald/

§ Bepalen participatie en communicatie diverse maatregelen met Frans Petersen
(check met  over vrijdag)  LEVERT INPUT PROJECTPLAN

§ Voorbereiden informatiemarkt Feyenoord
§ Raming verder detailleren:  / / (koppelen aan i-bureau

meeting  / ) INGEPLAND
§ Detailleren planning (IP-)procedures met 
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§ Aanpassen werkpakketten Projectplan – Raming – Planning sturen naar 
Eric,  

§ Wat bespreken vanuit Mobiliteit in Afstemoverleg?
§ Feedback Projectplan

o Vervanging bij ziekte e.d.



WP 1 – Projectgebied

[1.1] Omklappen tramperrons Stadionweg

[1.2] Herprofileren Olympiaweg Noord - RONALD

§ Aansluiten bij overleg Parkeren in de Wijken – via  (uit laten nodigen)
§ Wensen fietsparkeren Feyenoord
§ Resultaten inspiratiesessie V&V t.a.v. Stadsbrug en route over Olympiaweg – Via

/Dennis/
§ Relatie met Olympiaweg Zuid (Sportcampus: Ronald)

[1.5] VRI, regelscenario’s, borden en bewegwijzering

§ Vervolgonderzoek MER – via  (geen directe actie??)

WP 2 – Veranda

§ Afstemming / Ronald

[2.1] Ontsluiting Verandagarage en inrichting naastgelegen parkeerterrein

§ Mogelijke aanspraak op Femke Stam-gelden (Stadsbeheer) i.v.m. onderhoud +
aanvullende functionele wijzigingen)

[2.2] Maatregelen buitenruimte Veranda

·  heeft overleg met  om te verkennen wat de
eerste mogelijkheden op korte termijn zijn.

[2.3] Waterterminal (3 steigers) Piet Smitkade

· Afspraak ingeplant met 
§ Omgevingsvergunning nodig? Afstemmen met Bouwinspecteur ( )

§ Vraag Feyenoord t.a.v. POA uit Actieplan
§ Afspraken Feyenoord met vervoerder: Waterbus en/of Spido?
§ Gevolgen voor specs steigers – eerste steiger 2018, upgrade bestaande?

§ Met Hugo de Bruyne bespreken: plannen vervoer over water, raakvlakken met nieuwe
concessies, specs steigers op diverse locaties (afh. van vraag POA en vervoerders
Feyenoord)

§ Presenteren aan clubje vervoer over water - Via  of 
§ Afstemming met Rivieroevers ( ): past binnen plannen?

WP 3 – Colosseumwegzone



§ Visievorming Colosseumwegzone
o Inbreng vanuit V&V (inspiratiesessie C-weg met ) –

raakvlakken ov-visie-MIRT en Willems-as
o Leander / 
o Leander / 
o Bila Leander / 

§ Bepalen IP procedure(s) C-wegzone
§ Korte termijn: input Masterplan Feyenoord
§ PSU organiseren – kennismaking 

[3.1] Herinrichting kruising Putselaan / Laan op Zuid / Rosestraat met toegang stadion

[3.2] Tramhalte Laan op Zuid ter vervanging halte Varkenoordseviaduct

[3.3] Tramhalte Putselaan

[3.4] Verbindingsboog Putselaan / Beijerlandselaan

[3.5] Doortrekken Rosestraat ri. Colosseumweg en herprofileren Colosseumweg

[3.6] Langzaamverkeersbrug over het spoor

WP 4 – Derden (spoor)

[4.1] Verwerven sporen Colosseumweg

ProRail/NS:
§ Brief ProRail/NS actualiseren, check met accountmanagers, eindconcept delen met

Leander/Ronald/Wilco
§ Buitendienststelling vroegtijdig aanvragen – via ? Nee, zelf

contact met accountmanagers om vraag te stellen over inregelen BDS. 
bereidt vragen voor.

§ 26 okt bestuurlijk overleg (BO) MIRTmet nwe minister I&M (?) – Verslag, besproken in
spoortafels directies ProRail, I&M, vervoerders etc.  maakt
overzicht/Planning

§ Voetgangersbrug en overkapping met Projectleider CS 
§ 26 september  sluit aan bij inspiratiesessie V&V – terugkoppeling volgt
§ Brief ProRail over verwerven sporen via  n.a.v. eigendomskaart. –

Shunter:
§ Shunter locaties via . Verdere verkenning over (on)mogelijkheden van

deze locaties ikv bestemmingsplan, fysieke aspecten etc met 

§

[4.2] Opgangen trap en lift perron naar langzaamverkeersbrug



[4.3] Overkapping bestaande perron bij stadion

WP 5 – Derden (vervoer over water)

[5.1] Aanlegsteiger Rivium Zuid Capelle aan den IJssel

[5.2] Aanlegsteiger Stormpolder Krimpen aan den IJssel

WP 6 – Projecten elders in de stad

§ Opstarten overleg met MRHD en RET
o Wilco vs. Maurice Unck
o Bespreken gemaakte afspraken (trafo) met RET (Arjen)
o Inplannen met RET:  (via ). à Agenda:

Bespreken totaal aan maatregelen (terugblik), gemaakte afspraken o.a.
(co)financiering, wat is blijven liggen?, onderhoudsprogramma RET etc.
Agenda opstellen.

§ Inbreng plannen V&V – Via à  Gebiedsatelier Zuid
§ Inbreng plannen R&W – Via 
§ Inbreng plannen Stadsbeheer – Via  en ? (Kralingen)

[6.1] Keerlus tram Kop van Zuid incl. herinrichting Posthumalaan

§ Laten informeren door  (Maastunnel, planning), inplannen  /
Leander / Ronald

[6.2] Keerlus tram Beukendaal

§ Uitzoekwerk Motie Park & Sail locaties met 

[6.3] Aanpassing tramhalte P+R Beverwaard

[6.4] Looproutes P+R Beverwaard

[6.5] Uitbreiding parkeercapaciteit P+R Beverwaard

§ Bespreken visie Beverwaard, afhankelijk van wensen Feyenoord – Via 
(vraagtekens rond plannen dierenasiel, plannen saneren NAM/Shell na vrijkomen AZC
– toekomstplannen AZC’s landelijk?) – Met wie bespreken uit gebiedsorganisatie?

[6.6] Aanlegsteiger Nesserdijk

[6.7] Nieuwe trafo (stroomvoorziening) tram




