Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 28 oktober 2015
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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

Er zijn afmeldingen ontvangen van: Hans Bautz, Ferrie van der Hul, Ruud van der Pol,
Brenda Flapper
2. Verslag
bijeenkomst
26 augustus 2015

Pagina 2
Beleefpad: losloop gebieden voor de honden
In de losloopgebieden voor de honden zijn allerlei leuke dingen neergezet voor de kinderen.
Gevraagd wordt of de hond hier nog wel los mag lopen. De voorzitter geeft aan dat op deze
locatie nog steeds sprake is van een losloopgebied voor honden. Hondenbezitters dienen er
echter wel zelf zorg voor te dragen dat het afval van hun hond wordt opgeruimd.
Trapveldje naast de DrieMaasStede
Het grasveld is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Het voetbalveld is verlegd en de doeltjes
Herman Kriek
zijn verplaatst. De voorzitter geeft aan dat een hekwerk langs de slootkant niet wordt geplaatst.
Het projectteam A4 heeft aangegeven dat hier geen geld beschikbaar voor is. Aangegeven
wordt dat de bal dan nog steeds in het water terecht kan komen. De voorzitter stelt voor om
eerst ervaringen op te doen met het voetbalveld. Gevraagd wordt of het dan mogelijk is om
vanuit het wijkbudget een schapenhek te plaatsen langs de slootkant. Herman Kriek gaat
navragen wat de kosten voor zo’n hek zijn. De regiegroep zegt niets toe maar wil dit punt wel
ter goedkeuring bespreken.
Pagina 3
Scheve bomen Feministenbuurt
De bomen staan normaal gesproken met twee palen vast. Deze palen liggen om of staan
scheef. Herman Kriek gaat de bomen recht laten zetten door Irado.
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Pagina 5
Update project ‘Schiedam in beweging (A4)
Vanuit Vlaardingen komt er geen ontsluitingsweg naar het sportpark. Alle auto’s richting
parkeerplaatsen komen via de ontsluitingsweg in Groenoord. Vanuit Vlaardingen dient er nu
een heel eind omgereden te worden. Sporters zullen waarschijnlijk in de wijk Holy gaan
parkeren en er zullen olifantenpaden gaan ontstaan. Gevraagd wordt hoe het zit met de
parkeervoorzieningen aan de Vlaardingse kant? De voorzitter heeft hier op dit moment gaan
antwoord op. Het college gaat voor 9 november 2015 reageren op het alternatieve plan qua
bereikbaarheid.
Pagina 9
Filmfestival
Vanaf 19.00 uur regende het in Spaland. In de Woudhoek was het weer iets beter. In beide
wijken waren weinig filmkijkers. Brenda Flapper gaat de komende tijd kijken of er nog
voldoende draagvlak is om het filmfestival voort te zetten.

3. Terugblik
decoreren
Trafohuisje door
Cor Valk

Presentatie Cor Valk:
Vorige jaar rond deze tijd werd er om geld gevraagd voor het decoreren van trafohuisjes,
omdat deze niet zo fraai meer waren qua uiterlijk en Stedin geen plannen had om hier iets aan
te doen. Deze aanvraag werd door de regiegroep gehonoreerd. Vanwege het krappe budget
heeft de wijk- en bewonersvereniging een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld. Om de
trafohuisjes te decoreren is een fotowedstrijd (macrofotografie) gehouden. De ingestuurde
foto’s zijn door drie fotografen en Sjef van Duin bekeken.
Er zijn fietsenrekken geplaatst om het plaatsen van fietsen tegen het trafohuisje (ter hoogte van
de tandarts) te voorkomen.
Het andere trafohuisje is beschilderd met tulpen. De tulpen zijn het ontwerp van Thea Dries.
Het project werd afgesloten met een workshop door Thea Dries. Kinderen en volwassen
konden een tulp uitsnijden en deze bewerken met bijvoorbeeld gekleurd zand. Er waren zelfs
koekjes gebakken in de vorm van een tulp.
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Er wordt een dankwoord uitgesproken voor de mensen die geholpen hebben met het realiseren
van de trafohuisjes.

4. Terugblik
grondwaterproblematiek
Toneelspelersbuurt door Cor
Valk

Presentatie Cor Valk:
In 2012 is de Toneelspelersbuurt opgehoogd. Tijdens het afwerken van het project bleek in
oktober van dat jaar dat er een enorme grondwateroverlast was. De kelders stonden blank. De
bewoners hebben hierop gereageerd richting de gemeente. Verschillende ambtenaren zijn er
mee bezig geweest om de oorzaak te achterhalen.
De bewoners hebben vervolgens een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep is samen met
de gemeente mee aan de slag gegaan om dit probleem op te lossen. Met sensoren in peilbuizen
zijn de grondwaterstanden gemeten. De uiteindelijke oplossing is dat er een drainage onder de
huizen wordt gemaakt (huur en koopwoningen).
De gemeente zorgt voor de realisatie. De eigenaren van de huizen dragen bij in de kosten. Alle
mensen in de wijk gaan hiermee akkoord. In totaal 196 huizen. November 2015 gaat de
aannemer beginnen met het aanleggen van de drainage. De gemeente, met nam Marcel
Kreuger en Roy Abdoelkarim worden door Cor bedankt voor hun inzet.

5. Terugblik
wijkschouw
Herman Kriek en
Dennis Vahstal
d.d. 21 oktober
2015

Verslag: uitgedeeld en besproken tijdens het wijkoverleg.
Wijkschouw Woudhoek Schiedam
21-10-2015 19.00 uur – 21.00 uur
Verslag gemaakt door Herman Kriek
Aanwezig: 11 bewoners, wijkagent Dennis Vahstal en wijkbrandweerman Olof Waltman
Bewoners kwamen uit twee delen van de wijk van het De la Marplein/Royaardsplein en uit de
botenbuurt.
Gestart vanuit wijkcentrum De Brug, Heijermansplein via de Brederoweg naar het De la
Marplein/Royaardsplein. Vandaar de kortste route via de van Dalsumlaan naar de Botenbuurt.
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 Boom naast Heijermansflat is naar mening van bewoner niet in orde/overhangende takken
fietspad. Aangegeven dat er jaarlijks een virtuele boom inspectie plaatsvindt. Laat
bomenploeg er naar kijken en verzoek om wat takken te snoeien. Boom is gezond.
 Gevraagd wordt om een extra lichtmast bij doorsteek Brederoweg naar Royaardsplein. Na
overleg met afdeling openbare verlichting (OVL) Schiedam gaat die er komen.
 In het trottoir naast Royaardsplein 116 is een mollengang. Dit is inmiddels gerepareerd.
 Er wordt aangegeven dat bij het aanbrengen van zogenaamde ecoscape er last was van een
penetrante lucht. Een en ander wordt aangebracht door een gecertificeerd bedrijf die vele
speeltuinen in Schiedam van ecoscape voorziet. Wellicht was het een samenloop van
omstandigheden. Er wordt geen onderzoek ingesteld. Voortaan dient er gebeld te worden
met de meldkamer van de DCMR.
 Lichtmast Frankelpad ter hoogte van huisnummer 1 is defect. Heb gereedmelding dat hij
het weer doet.
 Gevraagd wordt of er wat onderhoud gedaan kan worden rondom het trafohuisje
Voorberghlaan. Opdracht gegeven aan Irado.
 Kan er een papierbak komen bij Voorberghlaan/Royaardsplein? Komt er niet. Papierbakken
zijn in de omgeving aanwezig Schubert/Lisztplein, Faassenplein, Geuzenplein en bij de
winkelcentra.
 Kan er niet tijdelijk opgehoogd worden op het Royaardsplein, met name de ingangen van de
flats. Besproken met betreffende afdeling en wordt overwogen.
 Ontbrekende heesters in perk voor Royaardsplein 116. Wordt ingeboet.
 Royaardsplein, LM 7 brandt slecht. Wordt gerepareerd.
Overige vragen betroffen de Botenbuurt. Die is nog niet overgedragen aan de afdeling beheer
van de gemeente. Dus alle opmerkingen heb ik gemeld bij technisch projectleider Jan van Rijn.
 Spiegel bij Boeier/Tjalk. Ter plekke wezen kijken. Noodzaak wordt niet herkend, omdat er
toch al stapvoets onder het pand doorgereden wordt.
 Lichtmast 10 aan de Buis brandt niet. Doorgegeven aan afdeling OVL. Mogelijk al
gerepareerd.
 In perk Hoogaars ligt nog een aantal pallets. Deze worden weggehaald.
 Zonk Koggeschip – Praam wordt eruit gehaald voor oplevering.
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 Veldje achter Koggeschip. Kijken wat er met de boom moet gebeuren waar de top uit is.
Wordt door Irado/gemeente bekeken.
 Speelplek Koggeschip. Keuze is bepaald en gepresenteerd in de inloop bijeenkomst.
 Parkeerplaats hoek Galjoot wordt verwijderd in verband met doorrijstraal
vrachtwagens/brandweer in de bezemronde.
Besproken punten tijdens het wijkoverleg:
 De brandgangen achter de woningen (voornamelijk in de rode wijk) gelden voor de
brandweer niet meer als brandgangen. Deze gangen worden gebruikt als recht van overpad
om bij de tuinen/schuurtjes te komen. De brandgangen liggen op particulier gebied. De
gemeente doet hier niets mee. Als er rotzooi in de brandgangen ligt dan dienen de bewoners
dit zelf met elkaar te regelen. Mocht dit niet lukken dan is de inzet van buurtbemiddeling
mogelijk.
 Qua onderhoud kwamen er geen ernstige punten naar voren.
 Zodra er iets is kunnen meldingen doorgegeven worden via de BuitenBeter app of
telefoonnummer: 14010. Er hoeft niet gewacht te worden tot het wijkoverleg.
 Bij de oplevering van de gele woudhoek is iets misgegaan met het groen. De aannemer gaat
hier nog zorg dragen voor de inboet.
 Oranje container op het Heijermansplein. Technisch gezien kan deze container niet
ingegraven worden. Nicole Cup heeft aangegeven dat er wel een ander kleurtje gegeven kan
worden aan de container. Cor Valk heeft hier plannetje voor geschreven. Dit plannetje is
niet aangekomen bij de voorzitter of Herman Kriek. Cor Valk gaat dit nogmaals toesturen.
 Heeft de politie zicht op de jongeren in de wijk? De jongeren worden in de gaten gehouden.
Het donkere dagen offensief is weer gestart. Meer controles in de wijk.
 Verkeersbord 30 kilometer op de Brederoweg. Staat dit bord hier wel of niet goed? Is hier
Herman Kriek
sprake van een 30 of 50 kilometer weg? Herman Kriek gaat dit navragen bij de afdeling
Verkeer.
 Op het Royaardsplein breekt riolering af. De problemen met de rioleringen worden niet
Marcel Kreuger
centraal verzameld bij de gemeente. Wat als er straks een gasbuis breekt? De voorzitter
geeft aan dat reparatie dan noodzakelijk is. Er wordt een fietsronde met Dennis Jong en de
bewoners geregeld om de problemen in kaart te brengen.
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 De voorzitter legt uit dat er maximaal twee wijken tegelijk open mogen voor
Marcel Kreuger
werkzaamheden in Spaland/Woudhoek. Wijken worden jaarlijks op prioriteit gemonitord.
 Het Royaardsplein zou in 2016/2017 worden opgehoogd. Nu gaat de ophoging pas
plaatsvinden in 2023. Hoe worden de bewoners hiervan op de hoogte gesteld? De voorzitter
geeft aan dat de ophogingen besproken worden in de wijkoverleggen. Op de website van de
gemeente Schiedam www.schiedam.nl staat ook informatie over de projecten. Er wordt
vanuit de gemeente geen brief gestuurd naar alle bewoners in Schiedam Noord. Gevraagd
wordt of er bij het schuiven van de data toch vanuit de gemeente een mailing verzorgd kan
worden voor de desbetreffende wijk. De voorzitter neemt dit punt mee.
6. Update
‘Woudhoek 2025’

Uitgereikt tijdens het overleg:
CONCEPT!!! Woudhoek 2015 in stellingen (versie oktober 2015)
De voorzitter verzoekt de aanwezigen om dit concept te bekijken en suggesties/reacties,
zowel in procedurele als inhoudelijke zin, per e-mail aan hem te zenden.
De stellingen zullen naar verwachting in het 1e kwartaal 2016 in de wijk aangeboden worden.

7. Wijkbudget

De regiegroep heeft twee aanvragen bekeken en gehonoreerd.
 Bijgedragen aan (de activiteiten in en om) het Sinterklaaspaleis in het Stedelijk Museum
€ 750,-.
 Zeven kerstbomen in de wijk € 1.400,-.
Stichting vrienden van het Beatrixpark wil de speelplek in het Beatrixpark gaan opknappen. De
wijken Kethel en Nieuwland grenzen aan het Beatrixpark en leveren een bijdrage vanuit hun
wijkbudget. Vraag: Is er vanuit ons wijkbudget ook geld beschikbaar voor het opknappen van
de speelplek in het Beatrixpark? De regiegroep geeft aan niet de eigen wijk te kort te willen
doen. Het geld vanuit het wijkbudget is in eerste instantie bedoeld voor de eigen wijk. De
regiegroep wil echter niet meteen nee zeggen. Als er een goed onderbouwde aanvraag wordt
ingediend dan wil de regiegroep hier wel naar kijken.
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8. Mededelingen
vanuit de
gemeente/stand
van zaken
langlopende
kwesties

KGR 2016
De kindergemeenteraad 2016 is begonnen. Verzoek aan de aanwezigen is om na te denken
welke onderwerpen volgend jaar 2016 in de wijken gaan spelen en of de kinderen daarbij een
bijdragen aan kunnen leveren.
De volgende punten komen naar voren:
 Ouderen mensen verhuizen uit de wijk en komen jonge gezinnen wonen in de wijk.
Hoe gaat zich dit mengen?
 Door het 1e punt komen er ook meer kinderen in de wijk wonen.
 Wat verwacht de KGR van het wijkcentrum De Brug?
Samenwerken aan de openbare ruimte
Wethouder van Steenderen heeft onlangs het Meerjaren Beheer en Onderhoudsprogramma
2015-2019 gepresenteerd. De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college in de
vergadering van 3 november 2015.
Kenmerken:
 Schiedammers worden nog meer betrokken bij de herinrichting van de openbare ruimte. Met
een nieuwe buurtgerichte aanpak en betere planning kunnen Schiedammers straks tijdig mee
ontwerpen aan de inrichting van hun buurt.
 Als we in een wijk of buurt aan de slag gaan, pakken we zo veel mogelijk werk in één keer
op. Zo voorkomen we dat de straat bijvoorbeeld twee keer in een korte periode open moet.
Niet alleen worden in één keer riolering, groen, wegen en openbare verlichting vernieuwd
om dubbele werkzaamheden te voorkomen, ook worden bewonerswensen ten aanzien van
bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid en speelvoorzieningen zoveel mogelijk
meegenomen.
 Bewoners krijgen ook inzicht in wanneer hun buurt aan de beurt is en ze kunnen meewerken
aan het ontwerp.
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Wethouder van Steenderen: “Zo zorgen we ervoor dat alles in één keer goed is, zodat we in de
regel niet vaker dan een keer in de twintig jaar langs hoeven te komen voor grootschalige
werkzaamheden. Ook niet onbelangrijk is dat we ons geld zo doelmatiger kunnen uitgeven.
Naast deze grootschalige aanpak wordt uiteraard waar nodig ook tussentijds kleiner onderhoud
uitgevoerd.”
Vrijwilligerspas
Ook vrijwilligers die nergens bij zijn aangesloten kunnen in aanmerking komen voor de
vrijwilligerspas. Deze vrijwilligers kunnen zich melden bij de voorzitter.
Help de Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKS) doet onderzoek naar het
functioneren van de stadsbesturen van Schiedam en Vlaardingen. Dit doet zij door het
uitvoeren van onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid om de
gemeenteraden in hun kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen. Heeft u een idee
voor een onderzoek in 2016, mail het dan naar de secretaris van de RKS of naar de voorzitter.
Wilt u meer informatie of oriënterend overleggen met de commissie, neemt u dan contact
op met de ambtelijk secretaris van de commissie, te bereiken via e-mail
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl of telefonisch 010 2484000.
Benchmark Publiekzaken 2015
De gemeente Schiedam scoort in de Benchmark Publiekszaken van 2015 hoog op
dienstverlening, zowel wat betreft de processen als de klanttevredenheid. Voor Schiedam een
mooie opsteker, waarmee aangetoond wordt dat de ontwikkeling van dienstverlening op de
goede weg is. Tegelijkertijd biedt het onderzoek ook handvatten om de kwaliteit nog verder te
verbeteren.
Speelplek Koperslagerhof
De speelplek aan het Koperslagerhof wordt hersteld. Dat zal waarschijnlijk na oud en nieuw
gaan gebeuren. Herman Kriek en Dennis Vahstal gaan van wat er is gebeurd is op deze
spelplek een leermoment maken voor de leerlingen van de basisscholen in de wijk.
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9. Rondvraag

Ophogen Botenbuurt
De Botenbuurt is haast klaar met ophogen. Wordt de weg langs de snackbar (De Boeier) ook
nog opgehoogd? De voorzitter geeft aan dat deze weg ook nog opgehoogd wordt.

Opvolgen door

Vluchtelingen
Hoe zit het met de opvang voor vluchtelingen in Schiedam? De voorzitter geeft aan dat er voor
wat betreft de opvang van vluchtelingen nog geen concrete aanvraag ligt vanuit het COA. Wel
heeft de burgemeester gesprekken gevoerd met bewoners- en maatschappelijke organisaties
om van hen te horen wat hun voorkeur heeft.
Voorberghlaan
Op de Voorberghlaan staan een aantal bomen/struikjes die niet aanslaan. Herman Kriek gaat
hierover navraag doen bij A. de Buck.
Dixi toilet
Op de hoek van de stoep aan de overkant bij de Plusmarkt staat een dixi toilet. Deze stond er
vorig jaar ook al. Aangegeven wordt dat hier schilders bezig zijn. Herman Kriek gaat dit
bekijken.
10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
De deelnemers krijgen een plantje en een banketstaaf als dank voor hun inzet, tijd en energie.
Het volgende wijkoverleg staat gepland op 13 januari 2016 om 19.30 uur in De Brug.
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