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Voorbereiding Oud & Nieuw door
Bianca Ellerkamp

Bianca Ellerkamp (gemeente Schiedam, Toezicht & Handhaving) geeft een presentatie ‘Vooruit
kijken op de jaarwisseling’.
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur op 1 januari. De
verkoop van vuurwerk vindt plaats op zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 31
december.
Vuurwerk afsteken hoort bij de jaarwisseling. Het mag verkocht en afgestoken worden. Wat niet mag,
is overlast of gevaarlijke situaties veroorzaken.
Om overlast te voorkomen worden de volgende maatregelen getroffen: inzamelen kerstbomen en
preventief opruimen, kerstboomverbranding is verboden, voorlichting op scholen, vuurwerkverkoop
vindt plaats buiten de woongebieden, extra camera's op hotspots, sport- en speelterreinen
beschermen, extra inzet van team Toezicht en Handhaving, politie, brandweer en Irado, extra ledigen
van ondergrondse containers, afsluiten prullenbakken, verbieden vreugdevuren, aandacht voor die
plekken waar het in het afgelopen jaar onrustig was en het wederom inzetten van de ‘ogen en oren
van de wijk’-actie. Voor het laatste gaat er een lijst rond op het wijkoverleg voor bewoners om zich
aan te melden.
Voorkomen is beter dan genezen. De meeste maatregelen zijn effectief maar soms wel
arbeidsintensief. Sommige maatregelen, zoals de vuurwerkvrije zones, leveren niet het gewenste
resultaat. Daarom worden er dit jaar fors minder vuurwerkvrije zones aangewezen dan in eerdere
jaren. Alleen die gebieden waar kwetsbare personen, dieren of panden zijn, worden aangewezen
(ziekenhuis, verpleeghuizen, kinderboerderij, metrostations). 55+ woningen, speelplekken en
sportvelden worden niet meer aangewezen.
Bewoners kunnen ons helpen door melding te maken van potentieel gevaarlijke situaties (bijv.
brandbaar materiaal dat zich op straat ophoopt en mensen die kerstbomen of illegaal vuurwerk
opslaan). Ook door tips of suggesties te doen, kunnen bewoners helpen. En uiteraard door zich
aan te melden voor de ‘ogen en oren van de wijk’-actie.
De gemeente is bereikbaar via:
Telefoon 14 010
Website www.schiedam.nl (contactformulier)
BuitenBeter app
Voor dringender zaken, dient melding gedaan te worden bij de politie:
Telefoon 0900 8844
Spoed 112
Vragen
Op een vraag erover wordt aangegeven dat er geen hotspots zijn in Groenoord. De jaarwisseling is in
de afgelopen jaren nl. vrij rustig verlopen.
Het afsluiten van de ondergrondse containers gebeurt aan de hand van de schadeplekken van vorig
jaar. De afsluiting kan variëren van een week tot een dag voor 31 december. Afval naast de containers
wordt dagelijks gecheckt en verwijderd door Irado (zelfs op zondag).
De voorzitter bedankt Bianca Ellerkamp voor het geven van de presentatie. De wijkregisseur stuurt
de presentatie mee met het verslag van dit wijkoverleg.
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Woonplus – HOW Schiedam

Dit is een ingelast agendapunt. Abdelkarim Seghou geeft namens HOW een presentatie.
HOW (Huurdersbelangen Organisatie Woonplus) vertegenwoordigt de huurders van Woonplus en
komt op voor de collectieve belangen van deze huurders. De Woningwet bepaalt dat iedere
woningcorporatie een huurdersvertegenwoordiging moet hebben.
Woonplus betrekt HOW bij beleid, bijv. ten aanzien van huur, toewijzing en duurzaamheid. Er vindt
regulier overleg plaatst met het management van Woonplus. HOW kan zelf ook voorstellen doen bij
Woonplus.
HOW is een stichting. De 7 bestuursleden zijn alle vrijwilligers.
Binnen HOW zijn er 4 werkgroepen: algemene huurderszaken, leefbaarheid, duurzaamheid en stooken servicekosten.
HOW is het beste te bereiken via e-mail: info@howschiedam.nl.
Postadres: HOW Schiedam, Alfons Ariënsstraat 56, 3119 VB Schiedam.
Vragen
Er is nog geen inloopspreekuur. Huurders kunnen wel rechtstreeks contact opnemen via de website.
Alle huurders krijgen een informatieflyer in de brievenbus.
HOW behartigt de collectieve belangen van huurders, dus op complexniveau of zaken die voor alle
huurders van belang zijn. HOW is er dus niet voor individuele problemen van huurders. Hiervoor
dient men te allen tijde eerst bij de verhuurder (Woonplus) aan te kloppen. Komt men er niet uit, dan
volgt meestal de Huurcommissie.
De voorzitter bedankt Abdelkarim Seghou voor de presentatie. De wijkregisseur stuurt de presentatie
mee met het verslag van dit wijkoverleg, indien hij deze tijdig ontvangt.
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Opening en mededelingen

Afmeldingen
IvE, HL, BP en Fred Bravenboer (wijkagent).
De data van de wijkoverleggen in 2020 zijn, hoewel nog niet definitief, al bekend. In ieder geval vindt
het eerstvolgende wijkoverleg plaats op donderdag 23 januari 2020. Een ieder krijgt via e-mail de
definitieve data door.
In de komende weken gaat onderzoeksbureau Trajan voor de gemeente Schiedam parkeertellingen
doen op verschillende momenten van de week, ook ’s nachts. Dit alles, in verband met de actualisatie
van het parkeerbeleid. De globale planning is als volgt:
Week 45: gebied betaald parkeren
Week 46: rest Zuidelijk Stadsdeel
Week 47: Schiedam Noord
De aanwijzing van delen van Groenoord als veiligheidsrisicogebied is door de burgemeester verlengd
en de nieuwe periode loopt van 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020. Dit gebied wordt begrensd
door de volgende straten: Laan van Bol’Es, Willem Pijperstraat, Sweelincksingel, Valeriusstraat, Laan
van Bol’Es, Churchillweg, Mozartlaan, Vivaldilaan, Van Beethovenlaan, Laan van Bol’Es, de
genoemde wegen daaronder begrepen voor zover ze deel uitmaken van de gebiedsbegrenzing.
Instellingen kunnen strooizout geleverd krijgen door Irado. Ook bewonersinitiatieven waar veel
mensen komen, worden als instelling beschouwd en kunnen dus ook strooizout bezorgd krijgen.
Wanneer dit voor 15 november doorgegeven wordt via info@irado.nl worden de zakken gratis
bezorgd op 27 of 28 november. Na deze datum kan het strooizout afgehaald worden bij Milieustraat
Irado (Fokkerstraat 550) en bij de fietsenstalling van de gemeente Schiedam (Stadserf 1).
Er vinden momenteel onderhoudswerkzaamheden plaats aan de bestrating van het Bachplein en
Winkelcentrum Hof van Spaland, bij de Lidl. Het betreft een tijdelijke inrichting. Reden voor de
werkzaamheden zijn verzoeken uit de omgeving om de toegankelijkheid te vergroten. Ook is er een
aantal struikel- en valpartijen geweest.
Er worden dit jaar 9 kerstbomen geleverd in Groenoord. De bomen worden na Sinterklaas gebracht
en geplaatst. De contactpersonen krijgen vooraf een belletje wanneer de kerstbomen geplaatst gaan
worden
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Verslag vergadering d.d. 5
september 2019

Pagina 7 – Coffeeshop
In de krant heeft gestaan dat het huidige traject geen kandidaten heeft opgeleverd en dat er een
nieuwe procedure opgestart gaat worden. De wijkregisseur zoekt dit uit. Navraag heeft uitgewezen
dat de procedure op dit moment nog in voorbereiding is. Zodra deze wordt opgestart, zal dit op de
website en in de media vermeld worden.
Pagina 9 – Scoutinggroep Tono
Rectificatie: Scoutinggroep Tono is genomineerd voor de gouden kliko. De gouden kliko is de
jaarlijkse stimuleringsprijs voor Schiedammers met een groot hart voor duurzaamheid. Tono is 2e
geworden van de 25 genomineerden.
Het verslag is vastgesteld

4.1 Wijkbudget
Met de aanvragen die gehonoreerd zijn in de 4e tranche is het budget volledig besteed. Er komt dus
geen 5e tranche, waarin nog wel een kleine uitgave wordt gedaan.
Verder is Halloween niet doorgegaan omdat de vergunning te laat was ingediend. Op verzoek van de
organisator is de regiegroep akkoord gegaan met het voorstel om het budget voor Halloween te
gebruiken voor een kerstactiviteit. Deze vindt plaats op 14 december van 15.00 tot 21.00 uur. De
locatie is nog niet bekend.

4.2 Kans voor de wijk: meer samenwerking vrijwilligers
Tijdens het wijkoverleg van 5 september 2019 stond het punt selectie kansen voor de wijk op de
agenda. Uit een hele lijst met thema’s is door het wijkoverleg unaniem gekozen voor het thema meer
samenwerking tussen vrijwilligers, straat/wijkteams. De bedoeling was dat iedereen nadacht over dit
thema, zowel inhoudelijk (hoe kan de samenwerking beter?) als procesmatig (hoe bespreken we dit
thema?). De ideeën konden gemaild worden naar de wijkregisseur ter bespreking in dit wijkoverleg.
Hij heeft echter geen enkele reactie ontvangen. Dit roept bij de wijkregisseur vragen op over het
belang dat aan dit thema wordt gehecht. Wel komt er een korte discussie op gang waarin het
volgende aangedragen is:
Een meneer heeft kleinkinderen wonen in Engeland waar hij niet mee kan communiceren. Via
Fietsmaatjes zit hij nu op Engelse les.
Er is wel verbinding met elkaar maar hoe maken we daar verdere stappen in? We hebben onder
andere de netwerkbijeenkomsten en de Week van het Geluk. We weten van elkaars bestaan maar hoe
kunnen we meer gebruik maken van elkaar? De verdieping in gezamenlijke (nieuwe) initiatieven
wordt gemist. Er zijn veel initiatieven in Groenoord. Hoe komen deze initiatieven bij de mensen
terecht? Bijvoorbeeld via het Groenoord Magazine en facebook.
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Een aantal activiteiten zijn niet doorgegaan vanwege te weinig vrijwilligers. De activiteiten zouden
gepresenteerd kunnen worden op het wijkoverleg. Het belang hiervan is ze onder de aandacht te
brengen en vrijwilligers voor die activiteiten te vinden.
Een belangrijk aspect in het samenwerken tussen organisaties en initiatieven is ook het bereiken van
de mensen.
Voorgesteld wordt om 1 of 2 mensen te vragen (wellicht van de Hogeschool) om onderzoek te doen.
Een netwerkkaart maken met de kwaliteiten/krachten van de betrokken personen. Wie kun je
waarvoor inzetten/bereiken? Eventueel in combinatie met het vorige punt.
Kijk ook naar connecties tussen de vrijwilligers in de andere wijken.
Afgesproken wordt dat dit punt nogmaals door de wijkregisseur wordt geagendeerd op het volgende
wijkoverleg (agenda 23/01). Ook hiervoor geldt dat ideeën en suggesties ruim tevoren gemaild
moeten worden naar de wijkregisseur.
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Wat verder ter tafel komt / rondvraag
en sluiting

Tijdens het wijkoverleg zou er iemand van de Buurtcirkel aanwezig zijn om een presentatie te geven.
Hij/zij is echter niet verschenen. Eventueel kan dit punt op het volgende wijkoverleg aan bod komen.
Natalie Wassink van Seniorenwelzijn geeft aan dat er behoefte was aan gezamenlijke activiteiten in
de wijk. In De Ark starten eind november de workshops gezond eten en geheugentraining. De flyer
hierover zal nog toegezonden worden aan de deelnemers van het wijkoverleg.
Maandag 12 november a.s. wordt begonnen met de werkzaamheden in de buitenruimte bij het
Bospad. De bewoners geven aan hier keurig over geïnformeerd te zijn.
Bij de Boshoek wordt er een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Er worden nog vrijwilligers
gevraagd om de vuurwerkrommel op te ruimen op 1 januari.
Op 16 en 17 november 2019 vindt het Landelijke Atelierweekend plaats waarbij kunstenaars hun
ateliers openstellen voor publiek. Zo ook in Schiedam. Op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur.
Op woensdag 11 december staat de Winterwandeling in Groenoord op de agenda. Iedereen is van
harte welkom om hieraan mee te doen. De startlocatie en de aanvangstijd worden nog
gecommuniceerd.
Op dinsdagmiddag 26 november zijn er street art muurschilderingen te bekijken. De locatie en de tijd
worden nog gecommuniceerd.
Bij het Bospad is een bewoonster overvallen door een babbeltruc. Er werd bij haar aangebeld met de
smoes dat ze van de ontsmettingsdienst kwamen om een virus te inspecteren. Er zijn juwelen en geld
gestolen. De melder wil iedereen erop attenderen om niet zomaar de deur open te doen en
onbekenden binnen te laten.
De voorzitter sluit de vergadering. Iedereen krijgt een banketstaaf en er is een borrel om het jaar met
elkaar af te sluiten.
Volgend wijkoverleg
23 januari 2020
20.00 uur
Van Beethovenplein 161
voorzitter: Hüseyin Kalyoncu
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