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Onderwerp

Besproken

1. Opening

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Opvolgen door

Toegevoegd aan de agenda:
3. Speelpolder
4. Presentatie ‘Afval, the game’ door De Kleine Ambassade
Er zijn afmeldingen ontvangen van: Mohamed Kassino, Bert Peters, Hennie Meeuwsen,
Mariska Silvius en Brahim Ayadi (jongerenwerk), John van Sliedregt, Piet van Os en Ad
Mostert.
2. Verslag
bijeenkomst
2 december 2014

Pagina 1
Grondwateroverlast Faassenplein en omgeving
De bewoners zijn hiervoor rechtstreeks in contact met Roy Abdoelkarim.
Fietspad vanaf het tunneldak
Antonio Baglieto gaat de situatie van het fietspad ter hoogte van de Voorberghlaan en de
Brederoweg nogmaals bekijken.
Pagina 2
Parkeeroverlast rondom De Klinker
Antonio Baglieto heeft opdracht gegeven voor het plaatsen van een niet inrijden bord.
De voorzitter en Herman Kriek zorgen er persoonlijk voor dat het bord geplaatst wordt voor
het volgende wijkoverleg dat gehouden wordt op 4 maart 2015.
Smiley
Herman Kriek geeft aan dat er analyses zijn gemaakt van de Smiley en het tijdelijke
radarkastje. De metingen zijn gedaan vanaf het begin op de Van Dalsumlaan tot aan de
Scheepvaartweg (apotheek) en vice versa.
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Uitkomsten en besproken punten:
 85% van de voertuigen reed 47/48 km per uur.
 Dit zijn snelheidovertredingen van 7,5/8%/8,5%. Bij 15% aan snelheidsovertredingen
dienen er pas maatregelen genomen te worden.
 De analyses worden met het verslag meegestuurd.
 De Smiley wordt verplaatst naar De Vlinderhoven.

Herman Kriek

Tramsignaal ter hoogte van Simons Snackcorner
Herman Kriek geeft aan dat de knipperlichten op deze locatie voldoen aan de voorwaarden.
Pagina 3
Vuilnisbakje Warmoezeniesrpad
Herman Kriek geeft aan dat er binnenkort een klepje wordt geplaatst op het vuilnisbakje dat
staat aan het Warmoezenierspad.
Pagina 4
Trafohuisje
Rectificatie op het verslag van 2 december 2014:
Voor het decoreren van deze trafohuisjes wordt toestemming gevraagd aan Stedin.
Vanuit de bewoners zijn ideeën van harte welkom. De Cultuurscouts houden zich hier ook mee
bezig. Zij hebben hier ook een mening over. Ideeën kunnen gemaild worden naar:
ineke@stichtingmooiwerk.nl. Besproken is om te bezien of er een fotoworkshop te organiseren
is door de Cultuurscout. Ook de bewoners van de Toneelspelersbuurt zullen worden gevraagd
om hun ideeën aan te geven. Hiervoor zal een flyer worden gemaakt.
Tijdens de discussie is gesproken over graffiti, maar nooit over het houden van een wedstrijd
voor jongeren. Wel is gesproken dat graffiti bij de initiatiefnemers geen prioriteit heeft.
Vandaar dat de keuze van de uiteindelijke uitwerking zal worden getoetst door de Cultuurscout
en een professionele fotograaf welke rekening houden met de inpassing in het wijkbeeld.

De voorzitter geeft aan dat de aanvraag voor de trafohuisjes is verstuurd naar Stedin.
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Aangegeven wordt dat het trafohuisje van het Arnoldipad bij nummer 42/44 scheef staat.
Herman Kriek neemt hierover contact op met Stedin.

Herman Kriek

Pagina 7
Opslag piepschuim firma Kroeze
Herman Kriek geeft aan dat het piepschuim niet weggehaald is. Tijdens oud en nieuw is hier
niets mee gebeurd.
Pagina 8
Marskramers gezocht
De kerstmarkt die gehouden is bij openbare basisschool De Violier heeft € 680,- opgebracht.
Voor dit bedrag kunnen 100 senioren uit de noordrand gratis deelnemen aan een high tea die
op 17 februari 2015 wordt gehouden in de DrieMaasStede. Tijd van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Kinderen van De Violier komen op deze dag helpen in de uitvoering. Senioren (55+) kunnen
hiervoor opgegeven worden via Seniorenwelzijn. De voorzitter zorgt dat de uitnodiging ook
wordt verspreid via de mailinglist.
3. Speelpolder

Rob van der Drift laat tijdens het wijkoverleg een presentatie zien over Beleef Kethelpoort.
De volgende punten zijn besproken:
 De gemeente Schiedam heeft getekend voor een Provinciaal programma Groen doet Goed,
Beleef Kethelpoort is daar een uitvloeisel van..
 Rob heeft via schetsen de toekomstige inrichting toegelicht.
 In het NME-centrum zijn van maandag t/m donderdag de ontwerpschetsen in te zien.
Iedereen is van harte welkom om een keer langs te komen. Tevens worden er twee
tekeningen ter inzage gelegd bij wijkcentrum De Burg.
 Tijdpad/planning:
Op 22 maart is de opening van de natuurspeeltuin tijdens de open dag Groene Driehoek.
Op 31 mei is de opening van het beleefpad tijdens de open dag Groene Driehoek.
Op 13 september is de opening van de speelpolder tijdens de open dag Groene Driehoek.
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 Bij het wijkoverleg wordt het verzoek neergelegd voor een financiële bijdrage.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor het aanschaffen van picknicktafels in de speelpolder.
In ruil voor de bijdrage wordt een plaquette van het wijkoverleg op de picknicktafel
geplaatst. Een picknicktafel kost € 2.500,-. Tijdens het wijkoverleg wordt ingestemd met dit
Marcel Kreuger
verzoek. Er wordt een bedrag van € 750,- vrij gemaakt vanuit het budget van het
wijkoverleg Woudhoek. De voorzitter draagt zorg voor de betaling.
Marcel Kreuger
 Meer informatie is beschikbaar via de website: www.schiedam.nl/beleefkethelpoort
 De presentatie wordt door de voorzitter toegezonden aan de deelnemers van dit overleg.
4. Presentatie ‘Afval, Harmen van de Wetering, werkzaam bij de Kleine Ambassade in Schiedam, presenteert tijdens
the game’ door De het wijkoverleg het project ‘Afval, the game’.
Kleine Ambassade
De volgende punten zijn besproken:
 In maart start de Kleine Ambassade in samenwerking met Irado en in opdracht van de
gemeente Schiedam met Afval the Game.
 Het doel is om kinderen en volwassen bewust te maken van het belang van het scheiden van
afval, en dan specifiek het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval.
 Leerlingen uit groepen 6 van 7 scholen uit Schiedam doen hieraan mee.
 De leerlingen krijgen hiertoe drie lessen aangeboden door gastdocenten van de Kleine
Ambassade en door hun eigen leerkracht.
 De film die hierover is gemaakt, in samenwerking met Look TV, wordt tijdens het
wijkoverleg getoond. Deze film is binnenkort ook online te zien.
 Het inzamelen van plastic vindt niet plaats op school, maar in de hiervoor bestemde bovenen ondergrondse kunststofcontainers op de Afval Apart Punten in de wijk. De containers
worden voor deze gelegenheid zichtbaar gekoppeld aan de verschillende scholen.
 De wedstrijd voor Afval the Game loopt van 9 maart tot en met 30 maart.
 Op 30 maart worden de resultaten van de inzamelingsactie bekend gemaakt tijdens een
feestelijke finale.
Marcel Kreuger
 Verdere informatie wordt via de voorzitter toegezonden.
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5. Terugblik oud en
nieuw

Oud en nieuw is relatief rustig verlopen in Schiedam. Wel is er sprake geweest van een aantal
overlastsituaties. De indicatie schade voor de wijk Woudhoek ligt rond de € 4.000,-/€ 4.500,-.
Dit is veel minder dan vorige jaar. Toen was de schade € 17.500,-.

Opvolgen door

Top 3 schadewijken:
1. Nieuwland
2. Spaland/Sveaparken
3. Woudhoek
Waar is er zoal schade aan ontstaan:
 JOP in Park woudhoek is in de brand gestoken
 Afvalbakken opgeblazen
 Kolk opgeblazen
 Putdeksels vernield
 Kunstgras beschadigd
 Belijning op speelveld beschadigd
 Glijbaan kapot gemaakt
 Combinatietoestel kapot gemaakt
Vooral speeltoestellen zijn erg in trek om kapot te maken. Speelplekken in de hekken zetten
vanaf de kerst is een mogelijke optie om schades te voorkomen.
Hoe meer ogen en oren er in de wijk zijn hoe beter. In de Woudhoek heeft een aantal bewoners
Marcel Kreuger
zich daarom opgegeven voor de belrondes van de LBB. Sommige van deze bewoners geven
aan dat zij niet gebeld zijn. De voorzitter heeft hier geen logische verklaring voor. Hij vraagt
na.
Opgemerkt wordt dat tijdens het legen van de groenbakken de kerstbomen niet meegenomen
zijn. De kerstbomen werden pas twee dagen later opgehaald. Herman Kriek neemt dit punt
mee naar de evaluatie voor volgend jaar.
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De buiten beter app werkt niet goed. Er zijn foto’s en meldingen doorgestuurd waar niets mee
gedaan werd. Herman Kriek geeft hierop aan dat dit kan liggen aan het toevoegen van de
locatie. Soms werkt dit niet goed en wordt er in de melding een foutieve locatie aangegeven.

Herman Kriek

Op een melding via de buiten beter app komt ook niet altijd een ontvangstbevestiging. Zo is
niet duidelijk of de gemeente Schiedam bezig is met de melding en/of dat deze melding al is
afgehandeld. Herman Kriek geeft het door.
6. Ambities voor
2015: wensen/
verwachtingen
vanuit de wijk op
sociaal en fysiek
gebied

De voorzitter wil graag van gedachten wisselen hoe we de ambities voor 2015 en verder.
Welke wensen/verwachtingen leven er bij bewoners? Hoe zien zij hun wijk over vijf jaar? Wat
zou er dan anders/beter moeten?
De volgende punten worden besproken:











Wat zijn de prioriteiten in deze wijk?
Waar staat de wijk over 5 jaar? Wat willen we gerealiseerd hebben?
Kunnen ambities geformuleerd worden met daaraan gekoppelde acties?
Mogelijke bespreekpunten: behoudt van openbaar vervoer, veiligheid in de wijk,
ophogingen (zettingen in de wijk), sportvelden (toegangswegen en parkeren), hoge
grondwaterstand in de kruipruimtes, financiële middelen voor wijkcentrum De Brug,
overlast/voorzieningen voor jongeren, openbaar groen, e.d.
Demografische ontwikkeling van de wijk.
Met 3 à 4 mensen een 1e danktank formuleren voor het volgende wijkoverleg.
Per wijkdeel (buurt) een werkgroepje maken van bewoners en dan een wijkschouw houden.
Hoe krijg je deze vraag opgehaald bij de hele wijk?
Hoe krijg je de wijk aangesloten op de thema’s en zijn hier middelen voor beschikbaar
vanuit de gemeente?

De voorzitter stelt voor om voor het volgende wijkoverleg een 1e gedachtegang te formuleren.
Marcel Kreuger
Hiervoor zal onder leiding van de voorzitter een werkgroep opgericht worden.
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Tijdens het wijkoverleg melden zich hier drie vrijwilligers voor aan: Barbara de Kooter, Wim
de Vries en Ruud van der Pol. Andere belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter.
Tevens wordt gevraagd om binnen de achterban te informeren of iemand hier interesse voor
heeft. De voorzitter zorgt ervoor dat er een afspraak gemaakt wordt voor de werkgroep.
7. Wijkbudget

De regiegroep heeft één aanvraag beoordeeld:
 Zelf vullen/onderhouden van hanging baskets Voorberghlaan + start Opzoomerdag met get
together -> €350,- . Gehonoreerd.
Tijdens het overleg is een bijdrage van €750,- tbv een picknickbank in de toekomstige
speelpolder gehonoreerd -> zie punt 3 van het verslag.
Sqldo wijkbudget:
Over vanuit het budget van 2014
Budget voor 2015
Nieuw saldo

€
€
€

6.306,15.000,21.306,-

De deelnemers die de regiegroep vormen hebben een brief gekregen van de gemeente
Schiedam of zij hun lidmaatschap willen verlengen. Mevrouw Frigge heeft aangegeven het
lidmaatschap niet te willen verlengen. Hierdoor is een vacature ontstaan.
Het is mogelijk dat meerdere deelnemers zich aanmelden voor de regiegroep. De regiegroep
komt in principe vijf keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten staan in de regel een uur voor
aanvang van de wijkoverleggen ingepland.
Wim de Vries en Bert van Blaauwen melden zich hier voor aan. Beide sturen een e-mail ter
aanmelding naar de voorzitter met hun persoonlijke gegevens. Andere gegadigden kunnen zich
tot 1 februari nog aanmelden bij de voorzitter.
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8. Mededelingen
vanuit de
gemeente/stand
van zaken
langlopende
kwesties

WOT
Brenda Flapper geeft de laatste stand van zaken door:
 Er wordt momenteel een kantoor ingericht in een leegstaand winkelpand op winkelcentrum
Krona (Sveaparken).
 Tot deze locatie in gebruik genomen kan worden is het WOT tijdelijk gevestigd in een
lokaal van de Buurtvlinder (wijkruimte beschikbaar gesteld door basisschool De Vlinder).
 Alle organisaties die casussen hebben in de Noordrand komen naar het WOT.
 Een informatiefolder met telefoonnummer van het WOT wordt tijdens het overleg
uitgedeeld.
Straatteams
Brenda Flapper houdt zich, als opvolger van Paula van Oeveren en Orhan Zengin, ook bezig
met de straatteams. Zij vraagt de straatteams om z.s.m. de afrekening 2014 op te stellen, zodat
de beschikkingen voor 2015 kunnen worden gemaakt.
Duurzaam wonen
Voorzitter geeft aan dat er verschillende presentaties mogelijk zijn:







duurzaam algemeen, het waarom, het hogere doel ( half uur)
eenvoudig energie besparen, o.a. 1 graadje lager wat doet dat met je portemonnee,
snel energiebesparen ( 1 uur)
duurzame apparaten (1 uur)
duurzaam verbouwen (avondvullend )
duurzame energie (avondvullend)
duurzame grondstoffen ( 1 uur

Aanwezigen (en achterban) kunnen een voorkeur doorgeven aan de voorzitter.
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Ophogen Kastelenbuurt
Recent heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden. Op die avond kregen de bewoners aan
de hand van thema’s als groen, verkeer, parkeren, spelen de mogelijkheid om een wensen en
verwachtingen uit te spreken. Deze punten zullen in werkgroepjes van bewoners en
ambtenaren verder worden uitgewerkt. Een en ander gaat leiden tot een voorstel dat vervolgens
aan betrokkenen zal worden voorgelegd.

CITO scores
De CITO scores voor Schiedam zijn binnen. De scholen uit deze wijk t.w. De Klinker en De
Regenboog doen het redelijk goed. Ze staan in de top 10.
Enquête fietsgebruik

De gemeente wil het fietsgebruik in de stad stimuleren. Dit staat ook in het algemene
Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Als uitwerking hiervan is de
gemeente bezig met het opstellen van een fietsnota. Om goed zicht te hebben in de
huidige problemen met het fietsverkeer is een enquête opgesteld. De enquête is vanaf 9
februari beschikbaar op de gemeentelijke website. Het webadres wordt ook
doorgestuurd naar de mailinglist Woudhoek.
Oplaadpalen elektrische auto’s
Er zijn nieuwe oplaadpalen geplaatst voor elektrische auto’s in de stad. Bij het Geuzenplein
zijn er twee plaatsen bijgekomen en bij de Malmö zijn er vier plaatsen bijgekomen.
Mobiele wijktafel
Met ingang van deze week beginnen de wijkprocesmanagers met de mobiele wijktafel. Op een
centrale plaats in de wijk wordt een zitbankje en tafeltje geplaatst en wordt aan de mensen in
de wijk gevraagd waar zij tegenaan lopen en hoe zij samen met de gemeente de wijk beter
willen maken. De mensen kunnen algemene of specifieke vragen stellen. Bijvoorbeeld over de
leefbaarheid van de wijk, verkeer, veiligheid, groen e.d.
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De voorzitter vraagt de aanwezigen om met suggesties te komen voor goede locaties in de
Woudhoek. Aangegeven worden de Plusmarkt en bij de schoolpleinen op tijden dat de scholen
uit gaan. Andere suggesties kunnen nog doorgegeven worden aan de voorzitter. De data voor
de wijk Woudhoek zijn op dit moment nog niet vastgesteld. De 1e mobiele wijktafel wordt
gehouden op 30 januari bij het Hof van Spaland.

9. Rondvraag

Paaltje fietspad Warmoezenierpad en Wolkaarderstraat
Gevraagd wordt of het paaltje op de locatie fietspad Warmoezenierpad en Wolkaarderstraat
Herman Kriek
weer omhoog mag. Het fietspad wordt momenteel als weg gebruikt. Zelfs vrachtwagens rijden
op deze locatie over het fietspad. Herman Kriek geeft aan dat het paaltje momenteel naar
beneden is in verband met de strooiroute. Herman Kriek gaat dit bekijken.
Openbare verlichting Brederoweg
Op het nieuwe fietspad van de Brederoweg (op heuvel richting Vlaardingen) is de openbare
verlichting uitgevallen. Herman Kriek gaat hier actie op ondernemen. Dit soort meldingen
kunnen gemeld worden via het centrale nummer van de gemeente Schiedam 14010.

Herman Kriek

Openbare verlichting Hoppersingel
Op het pad van de Hoppersingel richting het Barbierpad branden drie lichtmasten niet. Herman Herman Kriek
Kriek gaat hier actie op ondernemen.
Bomenkap Schrijnwerkerstraat
In de Schrijnwerkerstraat wordt momenteel een rij bomen gekapt. De waterpartij komt
hierdoor direct tegen de tuinen aan te liggen van de Schrijnwerkerstraat. Vraag: Wie gaat de
omgeving van de waterpartij onderhouden?
Kunstwerk twee koeienkoppen
Het idee is om het kunstwerk van de twee koeienkoppen (stonden voorheen op de Koemarkt)
te plaatsen aan de Harreweg. Vraag is dit een goed idee? Met dit idee wordt ingestemd.
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Woudhoek filmfestival
Het Woudhoek filmfestival zal plaatsvinden op diverse locaties in de wijk Woudhoek in het
weekend van 11 t/m 13 september 2015. Omdat het Woudhoek Filmfestival een
burgerinitiatief is kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich opgeven als locatie.
Wilt u ook een locatie zijn? Lees dan locatievoorwaarden door en meld u aan met uw locatie,
naam en telefoonnummer via marie-louise@woudhoekfilmfestival.nl. De locatievoorwaarden
zijn per e-mail op 22 januari 2015 toegezonden door de voorzitter aan de bewoners.
Restafvalbakken De la Marplein
De restafvalbakken op het De la Marplein zijn niet bedoeld voor de bewoners van de
eengezinswoningen. Echter hebben sommige van deze bewoners een driehoekssleutel. Met
deze sleutel maken ze de ondergrondse containers open en gooien hier hun vuil in. Herman
Kriek gaat hier mee aan de slag.

Herman Kriek

Kunst voor de Botenbuurt
Momenteel wordt de Botenbuurt opgehoogd. Voor kunst in de wijk is het nu het moment om
daar mee bezig te zijn. Met cultuurscout Ineke Hagen kan besproken welk traject er gevolgd
dient te worden. De wensen omtrent kunst kunnen kenbaar gemaakt worden bij projectleider
Goof Muilwijk.
Trams die te hard rijden
Opgemerkt wordt het regelmatig voorkomt dat trams te hard rijden. De voorzitter geeft aan dat
klachten over trams die te hard rijden rechtstreeks doorgegeven kunnen worden aan de RET.
Facebookpagina Senioren welzijn
Seniorenwelzijn Schiedam heeft nu ook een facebookpagina.
Opzetten visiteclubs
De Harg Spaland is in samenwerking met Frankeland bezig met het opzetten van visiteclubs
voor kwetsbare ouderen. Het onderwerp van deze visiteclubs is bewegen. Aanmelding
hiervoor lopen via Seniorenwelzijn. Concrete data en tijden komen nog.
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8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
Het volgende wijkoverleg staat gepland op 4 maart 2015 om 19.30 uur in De Brug.
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