
Projectmanagersoverleg Mobiliteit Feyenoord City
13-09-2017

Genodigden:

Agenda:

1. Rondje stand van zaken incl. hulpvragen

2. Voortgang actielijst bespreken

3. ‘Afstemoverzicht’ bespreken

4. Invulling ‘kick off’ 17 oktober

106064
Getypte tekst
55



Actielijst

Nr. Actie Verantwoordelijk Deadline

1 Mappenstructuur Mobiliteit en

toegang bespreken 

Korte termijn

2 Rondsturen Projectplan Veranda

(zodra zinvol)

Ntb.

3 Kennismaken met 

) (gezamenlijk)

Korte termijn

4 Kennismaken met 

(Feyenoord City) (afzonderlijke afspraken)

Korte termijn

5 Kennismaken met 

(v&v, ov-visie) (gezamenlijk,  plant in)

Korte termijn

6 Eerste concept Projectplan

rondsturen

Maandag 28-08-2017

7 Raming omklappen richting

uitvoering

Voorafgaand aan kick off overleg

8 Structuur risicomanagement

opzetten

Voorafgaand aan kick off overleg

9 Overlegstructuur inplannen (bijv.

tweewekelijks pmo, 4-wekelijks

pmo met  erbij, eerste

maanden om de week

pmo/tweewekelijk met ?

Nader bespreken as. dinsdag

10 Organiseren kick off/psu Ntb. Nader bespreken wie uit te nodigen

as. dinsdag.

Waarschijnlijk in ieder geval:
-

)
- …

11 Bespreken opzetten afstemming

met Stadsbeheer (beheerclub,

diverse gebieden), MRDH/RET

buurgemeenten (via ,

overige stakeholders?

Ntb. Nader bespreken as. dinsdag

12 Voorbereiding 4-5 oktober

bewonersmarkt (participatie) in

de Kuip

Ntb. Nader bespreken as. dinsdag

13 Afstemmen met wethouder Ntb.



Focus: mobiliteitscontract,

parkeren in de wijken, relatie met

stedelijke vraagstukken.

14 Uitleg organogram en informele

gang van zaken gemeente

Korte termijn (inplannen via )

Hoi,

Ter aanvulling op onderstaande actielijst hebben we gisteren de volgende punten besproken.
Een deel hiervan stem ik z.s.m. af met  (morgenmiddag ben ik op het Projectbureau).

1. Bespreken concept Projectplan met 
a. Afbakening scope verkeersmanagement maatregelen; wel/niet meenemen

tijdelijke parkeercapaciteit stadionparkbreed, ook n.a.v. 

b. Bestuurlijk opdrachtgever mobiliteit (zelfde als Feyenoord City of specifiek
voor mobiliteit )? (bespreken met )

c. Inzet Systems Engineering vanuit I-bureau (bespreken met )
d. Invulling paragraaf bestuurlijke beslismomenten (bespreken met )
e. Organogram, omschrijving rol  (bespreken met )
f. Mogelijkheden aanvulling team met ondersteuning/secretaris (bespreken met

)
g. Plan van Aanpak per werkpakket? (bespreken met )
h. Invulling paragraaf juridische aspecten (bespreken met )

2. Aanpassen concept projectplan (o.a. diverse spelling/woordkeuze, plaats tabellen
werkpakketten, volgorde grotik aspecten, aanvullen kwaliteitsmanagement,
overlegstructuur toevoegen), actie 

3. Inplannen afstemming met beheer gebieden (via 
4. Aanpassen overlegstructuur om de week, om de twee weken met 
5. Betrekken kennis i-bureau over doorlooptijden tbv detailplanning per maatregel en

inplannen met 

Missen jullie nog acties?

Met vriendelijke groet,

Gemeente Rotterdam

Stadsontwikkeling

Telefoon 06-28660119




