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Onderwerp

Besproken

1. Opening

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn afmeldingen ontvangen van: Piet van Os, Ramon Horstmans, Ferrie van der Hul,
Mohamed Kassino, Hennie Meeuwsen, Inge Kerdel en Dennis Vahstal.

2. Verslag
bijeenkomst
4 maart 2015

Pagina 1
Parkeeroverlast rondom De Klinker
Irado heeft het project niet in een keer afgemaakt. Irado gaat op 21 mei 2015 aan de slag met
het plaatsen van een spiegel en een niet inrijden bord.
Vuinisbakje Warmoezenierspad
Het klepje op het vuilnisbakje dat staat aan het Warmoezenierspad is geplaatst.
Trafohuisje
Het trafohuisje wordt recht gezet door Stedin. Henk Verloop, de coördinator Kabels en
leidingen van de gemeente Schiedam, heeft nog geen datum gekregen van Stedin.
Pagina 3
Mobiele wijktafel
De volgende mobiele wijktafel wordt gehouden op zaterdag 23 mei 2015. Locatie:
Geuzenplein. De affiches worden door de voorzitter uitgedeeld.
Pagina 4
Opzetten visiteclubs
Het opzetten van visiteclubs voor kwetsbare ouderen met als onderwerp bewegen loopt via de
Frankeland Groep. Voor verder informatie zie ook: www.frankelandgroep.nl/visiteclubs.
Voor aanmelding en vragen voor een visiteclub en/of de sportclub, kunt u telefonisch contact
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opnemen met: Annouk Nagelhout, coördinator van de visiteclubs. Zij is via de
cliëntenadministratie van Frankeland bereikbaar onder nummer 010 - 753 43 45.
Zij is ook bereikbaar via e-mail: a.nagelhout@frankelandgroep.nl
Bij de Harg-Spaland worden visiteclubs opgericht voor bewegen en licht dementerenden.
Nadere informatie hierover volgt nog vanuit seniorenwelzijn.
Pagina 7
Hoe werkt uw WOT?
Wekelijks worden de meldingen besproken in het teamoverleg en verdeeld over de
hulpverleners. Gevraagd wordt wat er met spoedeisende meldingen gedaan wordt.
Spoedeisende meldingen worden direct doorgezet naar de coördinator.
Pagina 9
3e Woudhoek festival
Voor het 3e Woudhoek festival is € 3.000,- gegarandeerd gereserveerd en € 1.000,- als het met
de fondsenwerving niet lukt.
Pagina 11
Monitoren van de waterstanden
In de wijken zijn peilbuizen aangebracht. Gevraagd wordt of het monitoren van de
waterstanden nog vanuit de gemeente Schiedam wordt gedaan. De voorzitter heeft dit
nagevraagd. Dit punt wordt besproken in het reguliere overleg grondwater.
Handhaving op kliko’s
Wordt er nog gehandhaafd op de kliko’s? De voorzitter geeft aan dat er een medewerker is
toegevoegd aan het team voor controle/handhaven en Herman Kriek heeft ook zijn BOA
diploma gehaald.
Container Faassenplein
Wanneer wordt de container bij het Faassenplein (achter Simons snackcorner)
geplaatst/ingegraven? Dit wordt nog bekeken.
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Kunst in de Botenbuurt
Is er budget voor kunst in de Botenbuurt? Er is vanuit het project € 10.000,- beschikbaar voor
kunst in de Botenbuurt. Dit bedrag moet aangevuld worden met fondsen, etc. De wijk wordt
nog bekeken op een geschikte locatie(s).
Pagina 12
Stembureau in de Openbare Basisschool De Klinker
Op 18 maart 2015 zijn er twee stembureaus in de Openbare Basisschool De Klinker. De
directeur van de school maakt zich zorgen over het pad dat langs de scholen loopt. De stoep en
de openbare verlichting zijn hier kapot. De voorzitter geeft aan dat de reparaties uitgevoerd
zijn.

3. Presentatie
Meerjaren Beheer
en
Onderhoudsplan
(MBPO) van de
gemeente
Schiedam door
Dennis Jong,
procesmanager
civiel van de
gemeente
Schiedam
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Dennis Jong, procesmanager civiel van de gemeente Schiedam, geeft een presentatie over het
Meerjaren Beheer en Onderhoudsplan (MBOP).
De volgende punten zijn besproken:
 Er zijn drie soorten beheer:
1. MBOP > Meerjaren Beheer en Onderhoudsprogramma.
2. Autonome Beheerprojecten.
3. Dagelijks Beheer.
 Het MBOP voor de stad is gebiedsgericht opgezet.
 Per gebied wordt er integraal afgestemd met alle belanghebbenden.
 Na aanpak van een gebied is in een gebied minstens 20 jaar geen groot onderhoud meer
nodig.
 Gemiddeld duurt de voorbereiding van een MBOP-project zo’n twee jaar.
 Voordat de gemeente aan de slag gaat in de wijk worden eerst de bewoners geraadpleegd.
 Autonome Beheerprojecten: Uit de inspecties van de wegen, riolering, groen, etc. volgen
naast MBOP projecten ook andere aandachtspunten. Deze kleinschalige projecten worden
naast het MBOP uitgevoerd, meestal in het jaar van constatering.
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Dagelijks beheer bestaat uit 3 delen:
1. Direct Onderhoud; klachten, meldingen en kleine aandachtspunten.
2. Preventief Onderhoud.
3. Klein Onderhoud.
Dit soort zaken kunnen gemeld worden via het algemene telefoonnummer van de
gemeente Schiedam: 14010.

Vragen/opmerkingen:
 De overzichtskaart wordt jaarlijks geüpdatet. Gekeken wordt waar de meeste prioriteit ligt.
Dit wordt onderbouwd door inspecties en beoordelingen.
 Bewoners moeten vaak om kleine zaken bellen. Container die vol staat, bomen die over de Herman Kriek
weg hangen enzovoort. Aangegeven wordt dat er maar weinig mensen zijn die bellen.
Gevraagd wordt of er geen controleronde door de wijk gehouden kan worden waarbij
bewoners mee kunnen lopen? De voorzitter geeft aan dat er wel schouwen worden
gehouden in de wijken. Hier komen in het algemeen weinig bewoners voor opdagen.
Na de zomervakantie zal er weer een schouw worden gehouden in de wijk Woudhoek.
Herman Kriek
 Kan er op de (afval)bakken een nummer geplakt worden dat gebeld kan worden als deze
vol is? Leon Verzijden gaat bespreken wat hier mogelijk in is.
De overzichtskaart met de jaartalen per wijk heeft Dennis Jong ter inzage meegenomen. Er
wordt een korte pauze ingelast zodat de deelnemers deze kaart rustig kunnen bekijken en hun
eventuele vragen kunnen stellen aan Dennis Jong.
4. Woudhoek 2025 voortgang
(bijlage)

In het wijkoverleg van maart 2015 zijn de verschillende thema’s besproken en ‘vastgesteld’.
De voorbereidingsgroep (Barbara van Kooten, Wim de Vries, Ruud van der Pol, met
begeleiding van Marcel Kreuger) heeft vervolgens nagedacht over de beste manier om de
mening van de bewoners te kunnen peilen. Er is gekozen voor een stellingen-benadering.
Bewoners kunnen per item kiezen uit drie opties eens/oneens/maakt niet uit-geen mening.
De 1e opzet “Woudhoek 2015 in stellingen” is als bijlage meegezonden bij de uitnodiging voor
dit wijkoverleg.
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De volgende punten/suggesties zijn besproken:
 Er is maar keuze uit drie opties. Wellicht de keuze uitbreiden naar vijf keuzes.
 De keuze opties uitbreiden met een motivatie. Sommige stellingen gaan vrij ver. Met een
toelichting wordt duidelijk waarom deze gedachtegang wordt voorgelegd aan de wijk.
 Vanuit het wijkoverleg kunnen er suggesties gedaan worden voor meer realistische keuzes
of omschrijvingen/inleidingen bij de onderwerpen. Afgesproken wordt dat de deelnemers
van het wijkoverleg de 1e opzet gaan bekijken en hun verbeterpunten per mail doorgeven
aan de voorzitter.
 De voorzitter geeft aan dat de voorbereidingsgroep hierna nogmaals bij elkaar komt om de
verbeterpunten door te voeren in de 1e opzet.

Deelnemers
wijkoverleg

De regiegroep heeft geen aanvragen beoordeeld.
De regiegroepen hebben elkaar op 11 mei 2015 ontmoet. Dit was de eerste bijeenkomst
waarbij alle regiegroepen waren uitgenodigd. Deze bijeenkomst werd op prijs gesteld.
Afgesproken is om 1 à 2 keer per jaar zo’n bijeenkomst te houden.

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

Welke Schiedamse straat is de groenste van 2015?
Is uw straat de groenste of vindt u het leuk om samen met buren aan de slag te gaan en van
jullie straat de groenste van Schiedam te maken? Doe dan mee aan De Groenste Straat
verkiezing! Voor verder informatie zie het toegezonden e-mailbericht van 12 mei 2015.
Aanmelden:
Aan de wedstrijd kunnen (delen van) straten, pleinen en lanen meedoen. Meld deze vóór 1 juli
2015 aan via mailadres: degroenstestraatvanschiedam@gmail.com.
Beleef Kethelpoort
Op zondag 31 mei 2015 vindt er een open dag plaats op het Bospad/Harreweg te Schiedam
tussen 11.00 uur -16.00 uur. Voor het volledige programma zie de toegezonden e-mail van 19
mei 2015.
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Aanvragen Koninklijke onderscheiding (lintje)
U kunt een Koninklijke onderscheiding (lintje) voor iemand aanvragen door die persoon voor
te dragen bij de burgemeester van zijn of haar woonplaats. De persoon die u heeft
voorgedragen krijgt een lintje bij een positieve beoordeling. Aanvragen voor een lintje dienen
voor 1 juli 2015 kenbaar gemaakt te worden. Meer info via de gemeentelijke website of via het
kabinet van de burgemeester via 14010.
Mobiele wijktafel in Woudhoek
Zaterdag 23 mei 2015, 11.00-15.00 uur, Geuzenplein. Zie ook de toegezonden e-mail van 12
mei 2015.
Buitenspeeldag
Woensdag 10 juni 2015 is het Buitenspeeldag. Activiteiten vinden vanaf 13.30 uur plaats op de
pleinen van de Klinker en de Regenboog.
Agendapunten volgend wijkoverleg:
 Update A4.
 Wethouder Patricia van Aaken / beleving vrijwillgerswerk.
7. Rondvraag

Brug vanaf de Harreweg
De brug vanaf de Harreweg is zo goed als kapot. Gaat hier aan gedaan worden? Dennis Jong
Dennis Jong/
geeft aan dat er inderdaad iets aan de brug dient te gebeuren. Dennis Jong gaat dit navragen bij Herman Kriek
Goof Muilwijk.
Beleefpad: losloop gebieden voor de honden
Het beleefpad is groter geworden dan eerder gepland. In de losloopgebieden voor honden zijn Marcel Kreuger
allerlei leuke dingen neergezet voor de kinderen. Gevraagd wordt of de hond hier nog wel los
mag lopen. Leon Verzijden geeft aan dat hierover een gesprek te hebben gehad met bewoners
vanuit De Akkers. Deze bewoners hadden eerder een brief ontvangen waarin stond dat er geen
speeltoestellen geplaatst zouden worden in het losloopgebied voor de honden. In hun beleving
zag het beleefpad er anders uit dan in 1e instantie was afgesproken. Deze bewoners hebben ook
contact opgenomen met projectleider Rob van der Drift. De voorzitter gaat dit punt checken bij
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Rob van der Drift.
Trapveldje naast de DrieMaasStede
Naast de DrieMaasStede heeft altijd een trapveldje met twee goals gelegen. Nu ligt hier een
sloot en op het veldje staan alleen nog twee blauwe hekjes. Dennis Jong neemt dit punt mee
naar Schiedam in Beweging om na te vragen wat hier precies speelt.
Scheve bomen Feministenbuurt
Ongeveer 4 jaar terug is de wijk de Feministenbuurt opgehoogd en zijn er nieuwe bomen
geplant. Sommige van deze bomen staan scheef. De voorzitter geeft aan dat dit direct gemeld
kan worden via het centrale telefoonnummer van de gemeente Schiedam 14010. De voorzitter
gaat dit punt doorgegeven aan A. de Buck.
Centrale telefoonnummer 14010
Een bewoner heeft diverse keren het centrale telefoonnummer 14010 gebeld. Na het inspreken
van de gemeente Schiedam werd deze bewoner doorverbonden naar Rotterdam. De voorzitter
geeft aan dit nog nooit eerder gehoord te hebben.
Scootmobielroute door Schiedam Noord
Woensdag 3 juni 2015 organiseert Seniorenwelzijn i.s.m. de Cultuurscouts Schiedam
een scootmobielroute door Schiedam Noord. Mensen met een scootmobiel zijn van harte
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze scootmobielroute gaat langs allerlei kunstwerken
in de wijk waarbij kort iets verteld wordt. Er worden ook mensen gevraagd die mee willen
helpen/meegaan als deelnemer/vrijwilliger. Voor verder informatie zie ook:
www.cultuurscouts.stichtingmooiwerk.nl. Eventuele knelpunten in de route kunnen
doorgegeven worden aan Dennis Jong.
Dag van de bouw
Op zaterdag 13 juni 2015 tijdens de Dag van de Bouw worden de werkzaamheden van de A4
opengesteld.
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8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
Het volgende wijkoverleg staat gepland op 26 augustus 2015 om 19.30 uur in De Brug.
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