
Actielijst Projectmanagementoverleg FC Mobiliteit

Nr. Actie Verantwoordelijk Deadline

1 Aanpassen Projectplan -

Gemarkeerde delen, ook naam

mtrgl 1.4 aanpassen

6 november

2 Kick off I-bureau Eind november

3 Totaaloverzicht ‘studieverzoeken’

incl. afweging met Wilco

6 november

4 Rondleiding Stadionpark 31 oktober

5 Rapportageformat (ook i.r.t.

indicatoren regeling risicovolle

projecten) –

2 niveaus (PL->PM en PM->OG)

Half november

6 Voorstel systems engineering Eind november (kick off I-bureau)

7 Traject afstemming Masterplan

OMA volgen

/Wilco Gekoppeld aan PSU C-weg

8 Afspraken maken met 

 over financiering uit GREX

FC –

voorbespreken met Wilco

Ronald haalt lijstje op bij  en

plant afspraak met 

in.

9 Update planning na kick off

(overzicht geeltjes aanvullen met

aantekeningen )

Bespreken in Projectteam

10 Raming afronden 6 november

11 Afronden brief ProRail/NS met

Wilco

6 november

12 Traject parkeren in de wijken

volgen

 /Wilco 3 november overleg hierover

13 Traject BP/MER volgen  /Wilco Meenemen bij 22

14 Afstemmen met 

(RET) over gemaakte afspraken,

(onderhouds)planning, financiering

– voorbereiding : verzamelen

verslagen/afspraken, concessie -

aansluitend overleg Wilco met

 5 november (inplannen)

15 Afstemmen met MRDH

(contactpersoon vinden) over

subsidie

Contactpersoon ophalen in overleg

met RET. Aangepaste raming nodig (uit

traject RET halen).

16 Uitzoekwerk motie Park & Sail (uitzoeken wat hiermee

wordt bedoeld).

TE SPECIFIEK: VAN LIJST AF?

17 Uitzoekwerk Veranda:

Omgevingsvergunning PS-kade,

 (SB) i.v.m.

onderhoud + functionele wijziging

(uitzoeken). TE SPECIFIEK: VAN LIJST AF?
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18 Ophalen wensen en plannen V&V,

R&W t.a.v. projecten elders in stad

 bereid

mail voor).

In overleg

19 Afspraken maken over visievorming

Beverwaard – overleg met ,

Wilco,  (of

Gebiedsorg.)

Meenemen in mail wensen en

plannen (zie actie 18).

In overleg

20 Inzet afdelingen (V&V, R&W etc.)

bespreken o.b.v. urenraming (check

met raming)

V&V: met ,

R&W: met 

(samenzitten om

dit uit te zoeken).

5 november

21 Check op besluitvorming

Mobiliteitscontract na aangepast

voorstel Feyenoord/XTNT – staf Pex

ingeregeld naast Staf Visser? Medio

november bila Leander / 

– ingrediënten agendapost en

collegebrief (moties) verzamelen –

kennismaking Leander/Pex?

27 oktober

22 Afstemming lopend traject

verkeersregeling (ook convenant)

 via nieuw overleg

naast bestaande Mobiliteitsoverleg

(intern) –  betrekken bij

gespreken MobCon.

bespreekt met  hoe

dit in te richten…

5 november (inplannen)

23 Voorbereiden PSU C-weg (o.a. PvA

schrijven) – begin december

 via TE SPECIFIEK: VAN LIJST AF?

24 Check met Marco – Wilco –  of

GC’s voldoende aangehaakt zijn –

wat we aanvullend kunnen doen –

bewoners (via ) idem.

Ntb. Hiervoor planning en scope

duidelijkheid nodig.




