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Nummer Vraag Antwoord

1 Zorg om nog hogere parkeerproblemen. Hoe gaan jullie dit 

aanpakken? Personeel parkeert nu al massaal in de wijk/straat. Idee: 

plekken op nw. haven vrij te stellen. 

Voor de nieuwbouw zullen er parkeerplaatsen aangelegd 

worden in een parkeerkelder onder de nieuwbouw conform de 

afspraken met gemeente. 

2 Zorg om hogere parkeerdruk. Verzoek of gemeente mee kan kijken. De huidige parkeerdruk in de wijk wordt door de gemeente 

geinventariseerd. (zie ook vraag/antwoord 1 )

3

Zorg om nog grotere parkeerproblemen. Zorg om overlast af- en 

aanvoer, heien en evt. schade. Hoe wordt hier naar gekeken.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zal de aannemer 

een verkeerscirculatieplan opstellen welke goedgekeurd dient 

te worden door de gemeente en welk gedeeld zal worden met 

de buurt tzt middels een informatiebijeenkomst.

4 Zorg om parkeerprobleem in de straat/wijk. zie vraag/antwoord 2.

5 1. Hoe gaat verkeerscirculatie plaatsvinden. 2 Waar gaan 

bouwplaatsmedw. parkeren en hoe wordt dit geborgd. 3 Hoe is de 

omgevingsveiligheid geborgd? 4 Kunnen bewoners betrokken worden 

in klankbordgroep. 5 Heeft proj.team nog veiligheidskundige 

ondersteuning nodig.

zie vraag/antwoord 3. Er is geen extrne veiligheidskundige 

nodig. Dit wordt intern voorzien.

6 Zorg om hogere parkeerdruk/parkeerproblemen. zie vraag/antwoord 1 en 2.

7 Zorg om hogere parkeerduk/parkeerproblemen in straat en wijk. Zorg 

om bouwoverlast. Verzoek om 1/2 bewoners uit Fabristr. uit te 

nodigen bij vergaderingen. 

zie vraag/antwoord 1 en 2 en 3.

8 Oplossing zoeken voor parkeeroverlast. zie vraag/antwoord 1 en 2.

9

Wat kunnen wij als bewoners van Fabristr. aan overlast verwachten. zie vraag/antwoord 3.

10 Wil graag op de hoogte gehouden worden. Op de website van Frankeland zullen wij informatie over het 

project delen en als er een informatiebijeenkomst is zal de 

buurt hiervan op de hoogte worden gesteld..

11 Hoe wordt monitoren van trillingen gedaan. Wat wordt gedaan dit te 

beperken.

Op dit moment is er nog geen aannemer geselecteerd en is dit 

nog niet bekend. Op een volgende informatiebijeenkomst voor 

de uitvoering komen wij terug op dit punt.

12 Hoe wordt monitoren van trillingen gedaan. Wat wordt gedaan dit te 

beperken.

zie vraag/antwoord 11.

13 Als exploitant van Westvestkerk hebben wij zeer snel hinder van 

geluid en trilling. Wij krijgen uit de hele wereld muziek om CD's op te 

nemen. Afstemming en planning is gewenst en goed mogelijk. 

zie vraag/antwoord 11.

14
Kan de gemeente Schiedam hier niet in mee investeren en een 

diepere parkeergarage aanleggen met meerdere parkeerlagen om 

daarmee tegemoet te komen aan het grote parkeerprobleem in deze 

buurt/omtrek? Evt. parkeerverguningen uitgeven hiervoor?

er zal geen meerlaagse parkeergarage onder de nieuwbouw 

worden gerealiseerd.

15 Let s.v.p. op openbare verlichting Nieuwe Haven; zeker tijdens de 

bouw (zou nu al beter kunnen).

zie vraag/antwoord 11.


