AGENDA
PLATFORM BEHEER EN ONDERHOUD

Datum

:

21 maart 2019

Tijdstip

:

13:00 – 17:00 uur

Locatie

:

Maastunnel, Rotterdam

Agendapunt

Onderwerp

Tijd

Werkbezoek Maastunnel
1

Inloop & omkleden (PBM’s)

12:30

Ontvangst in de grote bouwkeet TBI, Doklaan 22, Rotterdam

2

Welkom & Veiligheidstoelichting rondgang

13:00

Welkom door Hans Janssens en toelichting op de rondgang Maastunnel door Wilbert Jansen en/of Diederik
van Zanten

3

Rondgang Maastunnel

13:15

Werkbezoek renovatie Maastunnel in twee groepen van ca. 10 personen. PBM’s verplicht (zie volgende blad)

4

Einde Rondgang

15:00

We ronden het werkbezoek af en mogen de presentatiezaal de rest van de middag gebruiken voor nog een
tweetal inhoudelijke presentaties.

Presentaties platform beheer en onderhoud
5

Beheer Maastunnel “van historie tot ambitie”

15:00

Mello Lindner (Assetmanager Maastunnelcomplex) neemt ons mee in het beheer van de Maastunnel. Hoe
werd dit vroeger uitgevoerd, hoe nu en wat zijn de ambities en uitdagingen voor de toekomst

6

De “BAT-man” van de Gemeente Amsterdam

15:45

De Gemeente Amsterdam werkt al geruime tijd met de inzet van de “BAT-man” – de Beheerder Aan Tafel. De
regierol legt de verbinding tussen projecten en beheer. Jeroen Schrijver en Joost Meijer nemen ons mee in hun
aanpak, de resultaten en de uitdagingen.

7

Afsluiting

17:00

Afsluiting van de bijeenkomst door Hans Janssens rond 16:30 a 17:00 uur.
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TOELICHTING LOCATIE
RENOVATIE MAASTUNNEL
We vangen aan met een rondgang langs en door de Maastunnel. De gehanteerde tijden zullen strak gehanteerd
worden dus zorg dat je op tijd aanwezig bent.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
PBM’s zijn verplicht. Neem zoveel mogelijk eigen schoenen/laarzen, Jas en Helm mee. Dat bevordert de snelheid
van het omkleden. Daarnaast lopen eigen schoenen altijd lekkerder. Voor diegene die geen eigen PBM’s hebben
zijn er ook middelen ter plaatse aanwezig. Graag al omkleden tijdens de inloop zodat we na de introductie direct
kunnen vertrekken.
LOCATIE
We mogen gebruik maken van zaal ½ van de bouwkeet van het project. We verzamelen hier voor de rondgang. Na
afloop vinden de presentaties en discussie hier ook plaats.
Adres
Doklaan 22 ter Rotterdam
Parkeren
Parkeren bij de grote bouwkeet van TBI. Parkeren kan ook in het openbare gebied aan het Ponserpad.
Openbaar vervoer
Tramlijn 2. Dan nog wel 20 minuten lopen. OV-fiets of met iemand meerijden is handiger.
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