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Verslag: Lenie Sterrenberg

Onderwerp

Besproken

1. Opening

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

Opvolgen door

Er zijn afmeldingen ontvangen van: Viona van den Berg en Jessica Sliedrecht (straatteam
Hoefsmidstraat), Bert Peters, Ineke Hagen, Marjolein Wesseling, Jokes van Grootveld,
Mohamed Kassino.
2. Verslag
bijeenkomst
21 januari 2015

Pagina 1
Parkeeroverlast rondom De Klinker
Antonio Baglieto heeft opdracht gegeven voor het plaatsen van een niet inrijden bord en het
plaatsen van een spiegel. Het fietspaaltje staat nog steeds omhoog. De borden op de
Scheepvaartweg zijn aangebracht. Een van deze borden wordt nog een stukje verplaatst.
Aan het begin van de IJzerdraadsingel wordt nog een gele streep geplaatst. Hier mag niet
gestopt worden.
Vraag: “Kan de LBB weer eens komen controleren bij de scholen tijdens de haal- en
brengtijden?” De voorzitter gaat dit doorgeven aan de LBB.

Herm,an Kriek

Pagina 2
Smiley
De Smiley wordt op 5 maart 2015 verplaatst naar De Vlinderhoven.
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Vuilnisbakje Warmoezeniesrpad
Herman Kriek geeft aan dat er binnenkort een klepje wordt geplaatst op het vuilnisbakje dat
staat aan het Warmoezenierspad.

Herman Kriek

Trafohuisje
Het trafohuisje van het Arnoldipad bij nummer 42/44 dat scheef staat wordt weer recht gezet.
Herman Kriek geeft hierover contact gehad met Stedin.

Herman Kriek
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Pagina 3
Marskramers gezocht
De kerstmarkt die gehouden is bij Openbare Basisschool De Violier heeft € 680,- opgebracht.
Voor dit bedrag hebben op 17 februari 2015 75 senioren deelgenomen aan de high tea in
DrieMaasStede.
Pagina 4
Afval the game
Afval the game gaat volgende week van start bij Basisschool De Vlinder.
De voorzitter is ambassadeur van ‘Afval the game’.
Pagina 5
Terugblik oud en nieuw
In de Woudhoek heeft een aantal bewoners zich opgegeven voor de belrondes van de LBB.
Sommige van deze bewoners geven aan dat zij niet gebeld zijn. De voorzitter heeft dit punt
besproken met de LBB. De LBB geeft aangegeven dat dit punt wordt meegenomen in de
evaluatie. Bij deze excuses voor de bewoners die zich hiervoor hebben opgegeven.
Op een melding via de buiten beter app komt niet altijd een ontvangstbevestiging. Zo is niet
duidelijk of de gemeente Schiedam bezig is met de melding en/of deze melding is afgehandeld.
Herman Kriek geeft dit punt besproken binnen de gemeente Schiedam met Anneke Dierkx. Bij
meldingen krijg je in principe een bevestiging dat de melding is binnengekomen. Wanneer
wordt er dan iets aan de melding gedaan? Eenvoudige meldingen worden binnen 2 werkdagen
afgehandeld. Is het ook mogelijk om rechtstreeks in contact te komen met mevrouw Dierkx?
Haar bellen kan via het centrale telefoonnummer van de gemeente Schiedam 14 010.
Pagina 8
Straatteams
De straatteams worden nogmaals verzocht om zo spoedig mogelijk de afrekening voor 2014 op
te stellen, zodat de beschikkingen voor 2015 kunnen worden gemaakt.
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Pagina 9
CITO scores
Aanvulling op de CITO scores. Op de website www.scholenopdekaart.nl staat veelzijdige
informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nou op het punt staat om een goede
en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit
van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante
informatie over onderwijs en resultaten.
Enquête fietsgebruik
De enquête fietsgebruik is toegezonden aan de deelnemers van het wijkoverleg.
Mobiele wijktafel
De voorzitter gaat op 23 mei 2015 tussen 11.00 uur en 15.00 uur met de mobiele wijktafel
staan op het Geuzenplein. Bij deze wijktafel zijn in ieder geval aanwezig de voorzitter, de
wijkagent, de brandweer, een deelnemer van het WOT-team en Herman Kriek.
Zijn er vanuit het wijkoverleg nog andere suggesties voor deelnemers? Aangegeven worden
het steunpunt vrijwilligers en de RET. Andere suggesties zijn van harte welkom bij de
voorzitter. De affiches voor de mobiele wijktafel worden nog gemaakt. Deze affiches worden
op centrale punten in de wijk opgehangen. De affiche kan ook geplaatst worden op de
facebookpagina Noordrand Schiedam.
Pagina 10
Paaltje fietspad Warmoezenierstraat en Wolkaarderstraat
Gevraagd wordt of het paaltje op de locatie fietspad Warmoezenierstraat en Wolkaarderstraat
weer omhoog mag. Herman Kriek geeft aan dat het paaltje weer omhoog staat.
Openbare verlichting Brederoweg
Na het vorige wijkoverleg zijn de voorzitter en Herman Kriek de openbare verlichting op de
Brederoweg gaan bekijken. Alle OV-masten deden het tijdens deze controle.
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Openbare verlichting Hoppersingel
Op het pad van de Hoppersingel richting het Barbierpad branden drie lichtmasten niet. Herman
Kriek geeft aan dat deze lichtmasten weer branden.
Bomenkap Schrijnwerkenstraat
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? Herman Kriek geeft aan dat de gemeente
Schiedam de watergangen gaat onderhouden. Als de beschoeiing daadwerkelijk ligt aan de tuin
dan dienen de bewoners deze te onderhouden.
Pagina 11
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 geeft aan op verschillende tijden te hebben gepost bij de ondergrondse container. Hij
heeft geen overtredingen geconstateerd. Als er tips zijn omtrent tijdstippen dat bewoners dit
doen dan kan Herman Kriek hier verder mee aan de slag.
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.
Er wordt nog gewerkt aan het opzetten van de visiteclubs. De coördinatie hiervoor wordt
georganiseerd vanuit Frankeland.

3. Informatie over
het Programma
Duurzaamheid
2015-2020 van de
gemeente
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Arien Scholtens van de gemeente Schiedam stelt zich voor. Zij is samen met collega’s bezig
met het opzetten van het programma duurzaamheid. Belangrijk hierbij is hoe gaan we met
elkaar het programma ontwikkelen, terwijl er al heel veel is gebeurd. Hoe kunnen lopende
zaken met elkaar kunnen verbonden worden?
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Schiedam door
Arien Scholtens
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De startnotitie is zo goed als af. Deze wordt over twee weken besproken in de
Raadscommissie. Er wordt samengewerkt met het burgerkennisnetwerk.
Besproken punten:
 Duurzaamheid. Bij flats staan afvalbakken waarin van alles door elkaar wordt gegooid. De
bewoners met een kliko dienen aan gescheiden afval te doen.
 Extra aandacht voor het klimaat. Hoe kunnen we de co2 uitstoot verlagen?
 Zijn er subsidies te krijgen voor duurzaamheid?
 Op de themalijst “Woudkhoek 2025”staan een hoop punten die bruikbaar zijn.
 Het nut en voordeel van het gebruik van spaarlampen.
 Gevraagd wordt wie er werkt bij een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid? Een aantal
deelnemers werken bij zo’n bedrijf. Een aantal voorbeelden worden besproken.
 Gevraagd wordt wat de leuke vormen van zichtbaarheid voor duurzaamheid zijn? Hoe kan
je zichtbaar maken wat er gebeurd is aan veranderingen?
 Bij duurzaamheid dient geen sprake te zijn van een belerend vingertje en bedreigingen. Er
dient ruimte te zijn voor positiviteit. In de Oranjestraat is de terugloop van de
luchtverontreiniging bijvoorbeeld kenbaar gemaakt op een informatiebord.
 Het opstarten van energieprojecten voor de wijk. Kunnen zonnepanelen niet verwerkt
kunnen worden in de dakpannen?
 De jeugd bij projecten betrekken middels de school of via thuis. Scholen hebben dan wel
extra ondersteuning nodig vanuit de instanties.
 Wellicht kunnen er betrokken medewerkers vanuit de gemeente Schiedam een keer per jaar
les komen geven.
 Particuliere woningverbetering, duurzamer huis. Hoe kun je zichtbaar maken wat er is
aangepast in huizen? Van elkaar kun je een hoop leren.
Arien Scholtens bedankt de aanwezige voor deze 1e inventarisatie. Bij een volgend bezoek aan
het wijkoverleg neemt zij een lijst mee met alle geïnventariseerde punten. Voor vragen,
opmerkingen of suggesties is Arien te bereiken op telefoonnummer: 06-81667546 of per email: a.scholtens@schiedam.nl.
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4. Stand van zaken
WOT Noordrand

Op 14 februari 2015 is het WOT Noordrand officieel geopend.
Het WOT Noordrand is voor de postcodes 3121, 3123, 3124 en 3125.
Adresgegevens:
Malmö 84
3124 KG Schiedam
noordrand@wotschiedam.nl
Openingstijden locatie:
Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
Woensdag van 18.00 tot 20.00 uur
Donderdag van 10.00 tot 13.00 uur
Besproken punten:
Wanneer gaat u naar uw WOT?
U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En komt u er niet uit, dan zoekt
u eerst informatie, advies of hulp – bijvoorbeeld bij uw familie, buren, vrienden. Als u dan
toch nog vragen heeft kunt u kosteloos bij uw wijkondersteuningsteam terecht.
Voor welke zaken gaat u naar uw WOT?
U kunt bij uw WOT terecht voor bijvoorbeeld:
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Wonen: als u dakloos bent, huurtoeslag wilt aanvragen,er aanpassingen aan uw
woning nodig zijn, u problemen hebt met uw verhuurder;
Opvoeden: als uw kind spijbelt, verslaafd is, gepest wordt of bij andere
gezinsproblemen;
Welzijn: als u eenzaam bent, niet goed kunt lezen of rekenen, slachtoffer of dader bent
van huiselijk geweld;
Zorg: als u zorg voor uzelf, iemand uit uw gezin, uw buren nodig heeft, bij vragen
over mantelzorg en bij lichamelijke en/of psychische problemen;
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Werk: als u geen werk heeft en/of als vrijwilliger wilt werken;
Inkomen: als u in armoede leeft, een uitkering en/of vergoedingen wilt aanvragen,
hulp nodig heeft bij schulden of bij uw financiële administratie.

Of als u het gewoon even niet meer ziet zitten en het gevoel hebt dat ook uw directe omgeving
geen hulp kan bieden.
Hoe werkt uw WOT?
Uw vraag aan het WOT wordt in het team besproken. Er wordt gekeken of en hoe het WOT u
kan ondersteunen in het oplossen van het probleem.
Het wijkondersteuningsteam bestaat uit professionele hulpverleners. Is er meer professionele
ondersteuning nodig dan kan het WOT daarnaar doorverwijzen. Bij het WOT hebt u een vast
contactpersoon. Het WOT behandelt uw hulpvraag vertrouwelijk.
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Het WOT Noordrand heeft tijdelijk even in de buurtkamer gezeten in Sveaparken op
de locatie Stockholm. Vanuit deze locatie worden nu weer activiteiten georganiseerd
richting jongeren.
De hulpvragen die in de wijk liggen zijn best wel stevig.
Het WOT Noordrand is een grote wijk in verhouding tot andere wijken.
Wekelijks worden de meldingen besproken in het teamoverleg en verdeeld over de
hulpverleners.
De meldingen komen binnen via het telefoonnummer 010-7541515 (doordeweeks van
08.00 uur - 20.00 uur), via e-mail en de balie.
Op de scholen zijn gezinsspecialisten beschikbaar.
Het SOBO kan zich door de komst van het WOT meer bezig houden met
woongerelateerde vragen.
Het WOT leeft nog niet bij ouders. Kan er informatie over het WOT naar de scholen
komen? Dit punt staat op de agenda van Brenda Flapper.
Er wordt ook een stukje geschreven voor de nieuwsbrief en de stadsgids.
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5. Woudhoek 2025:
wensen en
verwachtingen
(bijlage)

Dit punt is besproken in het wijkoverleg van 21 januari 2015. De voorzitter heeft met Barbara
de Kooter en Wim de Vries om de tafel gezeten om een 1e indicatie op papier te zetten.
Deze indicatie “Woudhoek 2025” is toegezonden aan de deelnemers van dit wijkoverleg.
Vraag 1:
Zitten alle thema’s in dit overzicht of worden er nog thema’s gemist?
Aanvulling: openbaar vervoer. Er liggen hoogwaardige voorzieningen in de wijk die wellicht
niet meer gebruikt gaan worden. De lijst als zodanig is akkoord.
Vraag 2:
Hoe gaan we de thema’s verder uitwerken? Afgesproken wordt om nog een of twee keer bijeen
te komen met een kleiner groepje onder leiding van de voorzitter. Barbara de Kooter, Wim de
Vries, Ruud van der Pol melden zich hiervoor aan. De voorzitter zorgt ervoor dat er een
afspraak wordt gemaakt voor de werkgroep. De werkgroep gaat de inhoudelijk en procedurele
kant bekijken en de thema’s verder uitwerken en de voorgestelde thema’s toevoegen.
Terugkoppeling vindt plaats tijdens het volgende wijkoverleg van 20 mei 2015.
Vraag 3:
Het uiteindelijke doel is dat de hele wijk hier iets van gaat vinden. Hoe gaan we de themalijst
wijkbreed inbrengen? Voor huis aan huis verspreiding is het nog te vroeg. Dit kan pas als de
lijst verder is uitgewerkt. Voorgesteld wordt om te beginnen met 70 huishoudens in de
Feministenbuurt om te kijken of hier respons op komt. Dit dient te gebeuren in of na de
zomervakantie. In september/oktober 2015 dient de toekomstvisie voor deze wijk gereed te
zijn.

6. Wijkbudget

In kas zit € 21654,58 (inclusief restant van 2014).
De regiegroep heeft acht aanvragen beoordeeld:
 Wijkvereniging de Ambachten – paaseieren zoeken → € 90,- . Deze aanvraag is
gehonoreerd.
 Wijkvereniging de Ambachten – voorjaarsworkshop → € 350,-. Deze aanvraag is
gehonoreerd.
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 Wijkvereniging de Ambachten – kerstworkshop → € 450,-. Deze aanvraag is gehonoreerd.
 Voorberghlaan kinderfeest voor bbq → € 1.445,-. Voor deze aanvraag is € 1.000,gehonoreerd.
 3e Woudhoek festival → € 4.000,- voor gereserveerd. Hiervan is € 3.000,- gegarandeerd en
€ 1.000,- als garantie.
 Botenbuurt nieuwjaarsborrel € 150,-. Voor deze aanvraag is € 75,- gehonoreerd.
 Botenbuurt kinderspeeldag € 500,-. Voor deze aanvraag € 250,- gehonoreerd.
 Kindercentrum Mirakel buitenspelmiddag € 730,- . Deze aanvraag is gehonoreerd.

7. Mededelingen
vanuit de
gemeente/stand
van zaken
langlopende
kwesties

Glazen Huis 2016
Schiedam stelt zich kandidaat voor het Glazen Huis 2016 en heeft dit officieel aan 3FM
Serious Request laten weten. Eind mei 2015 zal 3FM Serious Request beslissen welke
gemeente het Glazen Huis 2016 krijgt toegewezen.
Gedenksteen voor homo-emancipatie
Waar wereldwijk rechtbanken mensen veroordelen omdat ze lesbisch, homoseksueel,
biseksueel of transgender zijn, kent Nederland geen vervolging meer om seksuele geaardheid.
Van discriminatie zien we helaas nog wel steeds erg lelijke voorbeelden. De gemeente
Schiedam neemt hiertegen krachtig stelling en maakt dit op maandag 9 maart 2015 zichtbaar in
de vorm van een gedenkteken en een penning, beide vernoemd naar Jilles Bruggeman. Jilles
Bruggeman werd in 1803 opgehangen wegens zijn homoseksualiteit. Hij was de laatste ter
dood veroordeelde Schiedammer. De eerste penning wordt uitgereikt aan Amnesty
International. De gedenksteen die op de Grote Markt komt, is het vierde monument voor
homo-emancipatie in Nederland.
Actieplan homo-emancipatie
Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een actieplan voor homo-emancipatie.
Voor dit actieplan is een bedrag van € 140.000,- beschikbaar voor de komende 3 jaar. Als het
actieplan gereed is wordt deze aangeboden aan wethouder Mario Stam.
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Vrijwilligers Academie
De Vrijwilligers Academie heeft ook dit jaar weer een interessant en divers aanbod van gratis
cursussen en trainingen voor iedereen die vrijwilliger en/of mantelzorger in Schiedam is. Doel
hiervan is het leveren van een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor
zowel vrijwilligers in alle sectoren als voor professionals die zich bezighouden met
aansturing/begeleiding van vrijwilligers. Denk aan een cursus Word, Excel, vormgeven,
Wordpress, fondsen vinden, crowdfunding, levensreddend handelen en eerste hulp voor
kinderen. Het complete cursusaanbod is te vinden in de nieuwe flyer. Die is vanaf heden
verkrijgbaar op veel plaatsen in de stad en natuurlijk bij het Servicepunt Vrijwilligers
Schiedam. En natuurlijk online in te zien op www.vrijwilligersschiedam.nl.
Cursus op maat → Het cursusaanbod van de Vrijwilligers Academie is bedoeld voor
vrijwilligers. Daarnaast kan het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam ook een specifieke cursus
voor organisaties (en hun vrijwilligers) verzorgen. Meer informatie? Een goed idee voor een
cursus? Een brandende vraag? Neem dan vooral contact op met het Servicepunt Vrijwilligers
Schiedam.
Brief grondwateroverlast Heijermansplein/Faassenplein
In juli/augustus 2014 zijn er drie proeflocaties ingericht voor de aanpak van de
grondwateroverlast. Uit dit onderzoek blijkt dat de meest effectieve oplossing een combinatie
is van het plaatsen van een drainagebuis onder de woningen en een ontwateringsput naast te
gevel in het openbare terrein. Deze oplossing wordt nu wijkbreed aangeboden aan de bewoners
middels een brief en een enquête. Bij deze oplossing is er sprake van een gedeelde
verantwoordelijkheid gemeente en bewoners. Eigenaren realiseren en beheren de drainagebuis
onder de woningen en de gemeente plaatst de put en bekostigt en beheert de aansluiting van
het woonblok op het riool.
Landelijke Opschoondag
Op 28 maart 2015 wordt weer de Landelijke Opschoondag gehouden. Dit jaar zijn er minder
aanmeldingen dan vorig jaar. Op 4 maart 2015 is per e-mail de herinnering voor de uitnodiging
voor deelname aan de Landelijke Opschoondag 2015 verzonden.
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8. Rondvraag

Monitoren van de waterstanden
In de wijken zijn peilbuizen aangebracht. Gevraagd wordt of het monitoren van de
waterstanden nog vanuit de gemeente wordt gedaan. De voorzitter gaat dit navragen.

Marcel Kreuger

Handhaving op kliko’s
Wordt er nog gehandhaafd op de kliko’s? De kliko’s zwerven regelmatig door de hele wijk
Herman Kriek
heen. Herman Kriek geeft aan dat hier niet echt frequent op wordt gecontroleerd. Er wordt nog
wel op gehandhaafd. De bewoners geven aan dat een extra controle rondje welkom zou zijn.
Klikobakken
De meeste huishoudens hebben 3 à 4 kliko-bakken. Deze bakken worden veelal geplaatst bij
de voordeur. Door deze bakken wordt het een zootje in de wijk. De flats hebben allemaal wel
afvalbakken die in de grond zitten. Waarom is dit gebeurd? De voorzitter geeft aan dat dit een
raadsbesluit is wat is uitgevoerd. Mochten bewoners dit anders willen dan kan hiervoor de raad
benaderd worden om te proberen dit besluit of een deel hiervan te laten herzien.
Container Faassenplein
Wanneer wordt de container bij het Faassenplein geplaatst/ingraven? Herman Kriek gaat dit
uitzoeken.
Kunst in de Botenbuurt
Is er budget voor kunst in de Botenbuurt? Ineke Hagen zou dit gaan bespreken met
projectleider Goof Muilwijk. Wat is de voortgang hiervan? De voorzitter weet hier nog geen
antwoord op.
Kerstbomen
Wie wordt er verantwoordelijk voor het regelen van de kerstbomen? De voorzitter geeft aan
dat Brenda Flapper (WOT) dit op zich gaat nemen.
Barrier Reef
Het geld voor het project uitbreiding Barrier Reef is gerealiseerd. Ineke Hagen gaat een en
ander bestellen. Er is € 2.500,- beschikbaar vanuit het wijkbudget en € 3.000,- vanuit de
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gemeente.
Trafohuisjes
Voor het project trafohuisjes zijn 1000 flyers rondgebracht voor de fotoworkshop. Deze flyer
wordt ook uitgereikt tijdens het wijkoverleg.
Ophogen Botenbuurt
Voor het ophogen van de Botenbuurt zijn alle bomen in de wijk in een keer gekapt. Deze
werkzaamheden waren helemaal niet aangekondigd bij de bewoners. De voorzitter heeft op 3
maart 2015 een overleg gehad met de klankbordgroep. De kap van de bomen is wel besproken
in de werkgroepen en vermeld op de website. De snelle kap van de bomen heeft te maken met
het broedseizoen van de vogels.Bewoners zouden een extra brief hierover op prijs hebben
gesteld.
In fase 1 zou niet meer open dan 50 meter straat open liggen. Nu ligt er meer dan 50 meter
straat open. De reden hiervoor is dat de Nutsbedrijven de planning niet haalden. Dit probleem
is inmiddels hersteld maar heeft wel extra overlast opgeleverd. De bewoners worden hiervoor
nog geïnformeerd in een extra brief.
Open huis Openbare Basisschool De Klinker
Op woensdag 18 maart 2015, tijdens de Nationale Daltondag, zetten alle Daltonscholen in
Nederland hun deuren wagenwijd open. Op deze dag kunnen ouders/verzorgers, maar ook
opa’s en oma’s, van 08.30 tot 12.30 uur in de school rondlopen en zien hoe er op de
Daltonbasisschool De Klinker wordt gewerkt.
Stembureaus in de Openbare Basisschool De Klinker
Op 18 maart 2015 zijn er twee stembureaus in de Openbare Basisschool De Klinker. De
Herman Kriek
directeur van de school maakt zich zorgen over het pad dat langs de scholen loopt. De stoep en
de openbare verlichting zijn hier kapot. Herman Kriek gaat de reparatie hiervoor regelen.
Leegstand van de binnenstad
Wat doet de gemeente aan de leegstand van de binnenstad? De voorzitter geeft aan dat dit niert
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echt een onderwerp is voor dit wijkoverleg. Daar wordt in bredere zin aandacht aan besteed.
Bijvoorbeeld op het Stadserf van de gemeenteraad op 7 april.

9. Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
Het volgende wijkoverleg staat gepland op 20 mei 2015 om 19.30 uur in De Brug.
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