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1 Mededelingen en gelegenheid voor 
vragen 

Afmeldingen: HvdB, HS, Phons Ockerse en Caty Palmen 

 

NK neemt voor de eerste keer deel aan het wijkoverleg en stelt zich voor. Hij woont sinds bijna een 

jaar met veel plezier in de Lange Haven.  

Op 15 juni van 10.00 tot 16.00 uur wordt er een Dag van de Bouw georganiseerd in het Weeshuis 

(Lange Achterweg 44).  

 

 

1.1 Verslag vergadering d.d. 17 april 2019 

 

Pagina 2 

Agendapunt 1, smiley 

De smiley hangt nu op de Westvest. Zoals afgesproken, gaat hij daarna naar de Vlaardingerstraat en 

vervolgens naar de Lange Haven. Alex Glijn geeft aan benieuwd te zijn naar de meetresultaten.    

 

Agendapunt 3, illegale bewoning Hoogstraat 

Aanvullend op dit onderwerp meldt Alex Glijn dat een overlastgevend pand op de Broersvest is 

gecheckt. Alles bleek in orde. Een ander overlastgevend pand staat in de Hoogstraat. In het kader van 

het onderzoek geeft Alex Glijn geen nadere informatie.  

 

Agendapunt 3, Ik Toon  

De tekst dient als volgt gecorrigeerd te worden: ‘Ik Toon is de Landelijke Maand van de 

Amateurkunst. Stichting Mooi Werk organiseert deze maand voor Schiedam. Op 1 juni is er van 

15.00-17.00 uur een kleine aftrap bij Mooi Werk. We openen dan de Maand van de Amateurkunst. In 

deze maand zetten amateurkunstenaars hun deuren open voor de Schiedammer. Iedereen kan dus 

meedoen aan de vele amateurkunsten die Schiedam te bieden heeft. Via een opvouwbare krant met 

plattegrond en agenda wordt zichtbaar waar op welk moment er iets te doen is. Op 29 juni vindt van 

12.00-17.00 uur de eindmanifestatie plaats in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Dan laten alle 

deelnemende kunstenaars zien wat ze kunnen. Kortom: iedereen wordt van harte uitgenodigd om 

mee te doen aan deze Ik Toon – maand. Zie voor informatie www.stichtingmooiwerk.nl (dus niet de 

landelijke website www.iktoon.nl).       

 

Pagina 3 

Agendapunt 3, vervanging Oranjebrug 

Momenteel wordt een risicoanalyse gemaakt. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden 

soepel verlopen met zo min mogelijk hinder. De Oranjebrug is een monument. De vernieuwing zal 

dus vooral de mechanische onderdelen betreffen. Aan de buitenkant moet de brug er straks exact 

hetzelfde uitzien.  

 

Agendapunt 4, Hoogstraat Plus  

Op 18 juni van 17.00 tot 19.00 uur is er een inloopavond over het definitief inrichtingsplan in SHOP 

(Hoogstraat 142). Bewoners en ondernemers worden nog uitgenodigd maar een ieder is welkom. 

http://www.stichtingmooiwerk.nl/
http://www.iktoon.nl/
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Overigens is er op 13 juni een bijeenkomst speciaal voor pandeigenaren. Het gaat dan nl. over het 

plaatsen van verlichting aan de gevels en hiervoor moeten de pandeigenaren toestemming geven.     

 

Pagina 4 

Agendapunt 6, Chinees restaurant op Land van Belofte 

De voorzitter gaat nog na of reclameborden e.d. ook vallen onder de regels van het Beschermd 

Stadsgezicht of Welstand.  

 

Het verslag wordt vastgesteld.  
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2 Wijkbudget 

De voorzitter laat weten dat het vandaag de laatste dag was om aanvragen in te dienen maar roept op 

om dit alsnog te doen. De aanvragen worden dan op 12 juni  behandeld. Update: er zijn geen 

aanvragen ingediend en de vergadering van de regiegroep is daardoor niet doorgegaan. Het saldo is 

nu € 30.337,94.  

Aanvragen voor de 4e tranche kunnen tot uiterlijk op 4 september ingediend worden en deze worden 

vervolgens op 18 september behandeld. 

 

 

2.1 Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

NK verbaast zich erover dat er op veel plekken op de Lange Haven kliko’s staan, vaak ook nog eens op 

ongelukkige plekken en soms wat knullig bevestigd (bijv. met een tiewrap). Deze situatie strookt niet 

met de ambities in het kader van beschermd stadsgezicht. Duidelijk wordt dat één van de kliko’s ten 

behoeve van de fluisterboot is. De andere zullen waarschijnlijk te maken hebben met evenementen in 

het kader van stadspromotie. NK voegt hieraan toe dat hij van deze situatie vele meldingen heeft 

gedaan via de BuitenBeter app. Afgesproken wordt dat Nicole Cup het een en ander uitzoekt en 

hierover rechtstreeks contact onderhoudt met NK.  

Gemeld wordt dat het terrasponton ‘Juan le Pain’ visueel storend is. Zo zit het ene touw vast aan een 

anker en het andere aan een boom. Ook de kleur van de touwen past niet bij de omgeving (oranje). 

Gabriël Voogt biedt aan om eerst langs te gaan bij de eigenaar en hem te vragen een oplossing te 

bedenken.   

 

NK geeft aan dat hij vaak de politie heeft moeten bellen vanwege blowende jongeren met harde 

muziek of vanwege wildplassers. Bekend is dat dit alles verboden is maar het gebeurt toch. Alex Glijn 

adviseert om te blijven melden zodat hij daar meer urgentie aan kan geven maar legt uit dat de 

bezetting bij de politie vanaf 21.00 uur minimaal is. De hele stad wil aandacht en het is onmogelijk 

om hieraan op dezelfde momenten tegemoet te komen. Er zal altijd jeugd te vinden zijn die ergens zit 

te blowen of een biertje drinkt. Dit is zeker voor de binnenstad geen raar fenomeen. Maar nogmaals: 

een flink aantal meldingen kan ervoor zorgen dat er meer focus komt.  

 

Nagekomen bericht: van 10 juni tot 2 augustus vinden er werkzaamheden plaats in het kader van de 

groeiplaatsverbetering van de bomen in de Lange Kerkstraat. Deze werkzaamheden zijn nodig om de 

boomwortels de ruimte te geven zich te kunnen ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat deze 

voldoende voeding krijgen. Zo wordt voorkomen dat de wortels de bestrating omhoog drukken zoals 

nu het geval is.    
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3 Presentatie omgekeerde 
afvalinzameling door Nicole Cup 

Nicole Cup (gemeente Schiedam) en Jeffrey van Steenes (Irado) zijn aanwezig om een toelichting te 

geven over afvalscheiding in Schiedam. 

In 2016 produceerden Schiedammers nog 259 kilo restafval per inwoner per jaar. In 2018 was dit 

cijfer al gedaald naar 180 kilo en dit is een flinke daling. Alle inzet in de afgelopen jaren heeft dus 

geloond en de Schiedammers verdienen hiervoor een pluim. Het uiteindelijke doel is 160 kilo 

restafval per inwoner per jaar in 2020. Schiedam is dus op de goede weg. De inhoud van de 

presentatie wordt verder niet in dit verslag opgenomen. Geïnteresseerden kunnen deze digitaal 

krijgen.  

Gevraagd wordt of het zgn. diftar-systeem niet interessant is voor Schiedam. Nicole Cup legt uit dat 

dit systeem vooral in het oosten van het land toegepast wordt. Elke zak die je in de container gooit, 

kost dan een x-bedrag. Er lijkt in Schiedam vooralsnog geen draagvlak te zijn voor dit systeem met 

gedifferentieerde tarieven.  

Om de genoemde ambitie in 2020 te halen worden aanvullende maatregelen genomen. Zo wordt het 

afval scheiden nog beter gefaciliteerd door de invoering van PMD containers (plastic, metaal en 

drankenkartons). Het restafval gaat sinds 2014 naar een nascheidingsinstallatie in Friesland en het 

PMD-afval wordt daar verwerkt tot mineralen en biogranulaat. Dit is beter dan hoe het bij Roteb in 

Rotterdam gaat: daar wordt dit afval slechts gesorteerd. Jeffrey van Steenes geeft verder aan dat 

ondernemers zelf verantwoordelijk blijven voor scheiding van hun afval. Er staat een PMD container 

in de Gerrit Verboonstraat en de Westmolenstraat. 

Verder worden bewoners van grondgebonden woningen nog meer gestimuleerd om etensresten en 

groenafval te scheiden van het restafval. Dit afval heet GFT (groente, fruit en tuinafval).  Op de vraag 

waarom er geen perscontainers worden gebruikt in Schiedam, antwoordt Nicole Cup dat een 

perscontainer duur is. In de oude situatie in de Boerhaavelaan was er geen andere optie en werd er 

een perscontainer tijdelijk geplaatst gedurende de straatwerkzaamheden.  

Jeffrey van Steenes maakt nog melding van de Recyclewinkel in de Meesterstraat 40 in Nieuwland, 

vergelijkbaar met de Retourette in Zuid. Via de landelijke actie ‘Afval Loont’ kan men zich registreren 

en vervolgens afval brengen naar deze winkel. Het afval wordt gewogen en elke kilo levert tussen de 4 

en 15 eurocent op. Op een speciale app kan men het saldo bijhouden. Vanaf een tegoed van € 10,- kan 

men het saldo laten uitbetalen of doneren aan een goed doel. Er is bijv. een school die op deze manier 

spaart voor de kinderen. De Recyclewinkel is op doordeweekse dagen open van 10.00 tot 17.00 uur 

en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.  

Tot slot wordt aangegeven dat er voor het Centrum gekeken wordt hoe de afvalcontainers slimmer 

ingedeeld kunnen worden en of het aantal restafvalcontainers verminderd kan worden. Er worden 

binnenkort in ieder geval GFE containers geplaatst voor voedselresten. 

Voor vragen of meer informatie kan contact worden opgenomen met Irado Klantenservice via 010-

2621000 of  info@irado.nl 

 

3.1 Sluiting vergadering + borrel ter afsluiting eerste 
half jaar 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 

 

Het volgende wijkoverleg is op 11 september 2019 om 20.00 uur. 

mailto:info@irado.nl
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