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1 Welkom, opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op het wijkoverleg Kethel, de vergadering wordt om 

20.00 uur geopend. Er zijn dit maal geen toevoegingen aan de agenda. 

 

 

 

1.1   Mededelingen 

Tuindorp meldt dat contacten met gemeente en Irado in het aanpakken van de bestrating/wijkgericht 

werken goed zijn en op 4 september een extra grote groep medewerkers met de buurt aan de slag 

gaan. 
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2 Toelichting op wijk peil Zwaluwflat 
door Seniorenwelzijn, Nathalie 
Wassink 

Senioren Welzijn is er voor het welzijn van senioren en zijn een partner voor thuiswonende senioren. 

De vragen voor de ondersteuning worden steeds zwaarder. Seniorenwelzijn heeft signalen gekregen 

vanuit het WOT over isolement van senioren.  Meten is weten en door te meten wil Senioren Welzijn 

te weten komen hoe groot het isolement onder ouderen daadwerkelijk is.  

Wijk peil is het instrument waarbij een aantal vragen gesteld worden aan bewoners; het is een 

signalerend huisbezoek dat is doorontwikkeld. Vragen en antwoorden worden via een laptop 

vastgelegd, dan is er ‘realtime’ een controle op bijv. eenzaamheid, isolement, gezondheid. Dat is 

ontwikkeld waarin een aantal facetten van gezondheid aan de orde komen, op 5 facetten kijken we of 

daar verbetering op gevonden kan worden. Aanpak Zwaluwflat gaat in samenwerking met het WOT, 

Sterk in company en de bewonerscommissie Zwaluw. In Zuid is Wijk peil uitgevoerd door 

vrijwilligers maar in Oost is Wijk peil door professionals uitgevoerd en het is daar gebleken dat de 

doorverwijzing veel hoger is. Bij de Zwaluwflat gaan vijf professionals en drie vrijwilligers 

huisbezoeken doen tijdens de actieweek. De bewoners van de Zwaluwflat krijgen deze week allemaal 

een brief in de bus daarop staat de foto van degenen die aan kunnen bellen. Mensen kunnen op de 

flyer aangeven: “Ja, ik doe mee” of “Nee, ik doe niet mee”. Het gesprek wordt aangegaan met degenen 

die zich hebben aangemeld. Het blijkt dat zeker bij senioren er vaak veel meer aan de hand is dan dat 

ze zeggen. Het is de generatie van: je moet zelf je mannetje staan en oplossingen zoeken, ze weten 

vaak niet wat het aanbod is. Iedereen waarmee het gesprek wordt aangegaan krijgt een map met een 

aanbod uit de wijk zodat zij dat op hun gemak kunnen doorlezen. Door persoonlijke gesprekken kan 

nagegaan worden wat de behoeftes en wat de wensen zijn van deze doelgroep. De gegevens worden 

digitaal ingevoerd en een uitslag volgt direct.  

 

 

2.1 Terugkoppeling resultaten zoals in Zuid is 
vormgegeven 

In de vorm van de nieuwsbrief krijgen de deelnemende senioren de resultaten in de vorm van 

grafiekjes en statistieken en via een bewonersbijeenkomst.  Vanuit de wijk peil Zuid is gebleken dat er 

veel interesse is in automatisering en Domotica. Er zijn daarom regelmatig allerlei demonstraties 

gegeven over Domotica in huis en over valpreventie en er zijn de nodige matches gemaakt tussen de 

bewoners. Er worden verbindingen gemaakt tussen de bewoners onderling en zowel kwetsbare en 

minder kwetsbare mensen kunnen in de meeste gevallen veel voor elkaar betekenen.  

 

2.2 Vragen / opmerkingen 

Is de map beschikbaar? Nathalie Wassink meldt als iemand de map wilt, dit aan haar door te geven. 

Wat is Sterk in company voor organisatie? Een maatschappelijk werk organisatie, het is een nieuwe 

organisatie en de directeur is Karin Kolstrum. Zij is heel actief in Noord en zij heeft een Pameijer 

verleden en zij is goed in het geven van individuele begeleiding aan mensen. Zij doet mee aan Wijk 

peil Zwaluwflat als vrijwillige professional.  
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3 Verslag vorige vergadering 

 

Het verslag d.d. 4 juni 2018 wordt zowel tekstueel als n.a.v. nagelopen. 

 

Tekstueel 

 

3.1 Pagina 1 

Bij agendapunt 1. het eerste aandachtsstreepje, er staat: “Mahutin Awunou stelt zich. dit moet zijn: 

“Mahutin Awunou stelt zich voor”. Zie volgende zinsdeel er staat: “en hoor graag ideeën, dit moet 

zijn”: “en hoort graag ideeën”.  

 

Naar aanleiding van 

 

Pagina 1. 

Bij agendapunt 1. over: nieuwe cultuurscout – Mahutin Awunou is gestopt met haar werk als 

cultuurscout, zij heeft een andere betrekking aangenomen. 

 

Pagina 1. 

Bij agendapunt 3. over: werkzaamheden tramspoor door RET – de communicatie vanuit de RET 

was ronduit slecht te noemen, aldus de voorzitter. We hebben daarover de nodige feedback gekregen 

vanuit de buurt. Er is geen berichtgeving geweest over de werkzaamheden via allerlei media zoals het 

Stadsblad. Deelnemer merkt op dat er geen omleidingsborden stonden dat het een en ander 

afgesloten was. Veel mensen moesten vanaf de Zwaluwlaan keren met de auto, daardoor ontstonden 

er regelmatig gevaarlijke situaties. Wijkregisseur neemt inbreng mee voor de evaluatie met de RET. 

Roger de Jong van het SOBO meldt dat hij ook veel klachten heeft ontvangen over de 

werkzaamheden van de tram en de slechte communicatie. Wijkregisseur stelt voor deze aan haar 

door te geven voor de evaluatie met de RET. 

 

3.2 Pagina 2 

Zie agendapunt 4. over: Toelichting over stand van zaken uitvoering Afval the Challenge –  Bijdorp 

vindt dat zowel de ondergrondse containers als de bakken voor het plastic afval snel vol zitten. Na het 

melden duurt het heel lang dat er actie ondernomen wordt. Deelnemer merkt op dat er regelmatig 

vuil illegaal door bedrijven in de ondergrondse containers wordt gegooid terwijl dat niet is 

toegestaan. De wijktoezichthouder neemt de meldingen mee.  

Bewoner in het Beatrixpark meldt dat hij door de procesmanager Nicole Cup was gebeld en zij had 

toegezegd dat zij een aantal kliko’s zal faciliteren voor het scheiden van afval. Daar is hij heel blij mee. 

 

3.3 Pagina 3 

Zie agendapunt 9. over: vliegtuigoverlast – Bewoner heeft van DCMR vernomen dat het is 

toegestaan dat vliegtuigen gemiddeld tot 23.00 uur mogen blijven vliegen. Maar veelal 

komt dat overvliegen veel vaker voor tot in de nachtelijke uurtjes. U kunt bij 

overschrijding van de geluidsnormen een melding doen bij de DCMR, aldus de 

wijkregisseur. 
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Pagina 3. 

Zie agendapunt 9. over: zware vrachtverkeer  – er rijden door foutieve navigatie nog wel eens 

vrachtwagens door het dorp Kethel terwijl zwaar verkeer hier niet is toegestaan. Wijkregisseur raadt 

aan dit te melden. Zij zal dit ook doorgeven aan team Verkeer. 

De wijktoezichthouder zegt dat het dorp Kethel geen historisch stadsgezicht is en dat er daarom ook 

geen bord is geplaatst. Een deelnemer trekt dit in twijfel en verzoekt of de wijktoezichthouder 

hierover nog eens navraag wil doen. De wijktoezichthouder zal het meenemen.   

De wijkregisseur meldt dat Verkeer een overleg wil organiseren rond het thema het parkeren  in de 

buurt o.a. rondom de basisschool Windas.  

 

Verder zijn er geen vragen of op- of aanmerkingen over het verslag van het wijkoverleg Kethel d.d. 4 

juni 2018, het verslag wordt vastgesteld. 
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4 Terugkoppeling van diverse 
bewonersactiviteiten in de wijk 

4.1 Beatrixpark. 

Stichting Vrienden van het Beatrixpark  merkt op dat het Jurrasic Kingdom een heel erg leuk 

evenement was, al was het op bepaalde momenten wel erg druk en er enige sprake van wat 

vandalisme aan toestellen en beesten. De voorzitter merkt op dat eerder nergens melding was gedaan 

over de entreeprijzen van € 15, - per persoon. Alle informatie stond op de site van Jurrasic Kingdom.  

Er is wel een bepaalde regeling getroffen voor gezinnen met een minimum inkomen, aldus de 

wijkregisseur. Tevens hebben de evenementen zoals het Foodtruckfestival en het White wall-project 

zeker gezorgd voor een positieve aandacht voor het park. De wijktoezichthouder merkt op dat 

dergelijke evenementen heel erg afhankelijk zijn van het weer en dat was gelukkigerwijs een 

mazzeltje dit jaar. Dit jaar wel veel vandalisme en het is heel moeizaam om op tijd de juiste mensen 

daar naar toe te krijgen. Hebben de camera’s zin?  Er kan goed ingezoomd worden maar voor 24-uur 

de beelden volgen is niet voldoende capaciteit,  aldus de wijktoezichthouder.  

 

4.2 Buurtfeest Kethel-Oost 

 Een heel leuk geslaagd feest. 

 

4.3 Buurtfeest Vogelbuurt 

Een leuk buurtfeest gegeven op een leuke andere locatie met mooi weer.  

 

4.4 Wijkontbijt Bijdorp  

Heeft zondagochtend 2 september plaatsgevonden en daarmee is het nieuwe seizoen gestart. 
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5 Aanvragen wijkbudget en 
wijkbudgetoverzicht Kethel 

Er zijn acht aanvragen binnengekomen bij de regiegroep Kethel waarvan allen zijn goedgekeurd. 

De aanvraag voor de kerstactiviteiten Zwaluwflat was goedgekeurd voor een bedrag van € 100,-; 

De aanvraag voor de kerstbomen Tuindorp, Bijdorp en Dorp Kethel was goedgekeurd voor een 

bedrag van € 250,- per buurt; 

De aanvraag voor de kerstviering Tuindorp was goedgekeurd voor een bedrag van € 155,-  

De aanvraag voor de Halloween Tuindorp is goedgekeurd voor een bedrag van € 255,-; 

De aanvraag voor Sinterklaas  Tuindorp is goedgekeurd voor een bedrag van € 570,-; 

De aanvraag voor de Sport en spelactiviteiten Tuindorp zijn goedgekeurd voor € 455,-;  

De aanvragen voor de kerstactiviteit € 100,-  en het jaarfeest € 900,- voor Hargplein zijn 

goedgekeurd. 

 

5.1 De aanschaf van verlichtingsarmaturen 

De regiegroep wijkbudget Kethel is voornemens om deze aanvraag goed te keuren alleen gaat het nog 

even om het exacte bedrag (2190 euro) De bestelling van de verlichtingsarmaturen dient voor 

november te zijn gedaan, aldus de wijktoezichthouder. Nagekomen bericht, inmiddels gebeurd. 

 

 

5.2 Vragen/opmerkingen 

 
Brenda Flapper (coördinator WOT Noordrand) stopt met haar werkzaamheden, Arie den Ouden zal 

de taken van haar overnemen per 1 september, als het goed is ook het plaatsen van de kerstbomen. 
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6 Stand van zaken projecten in de wijk 

Datum van de bijeenkomst Schiedam Midden inzake terugkoppeling Inspiratiedocument volgt. 

Nagekomen bericht: bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 3 oktober jl. 

In het wijkgebouw in Bijdorp gaat op 13 september de informatiebijeenkomst door RWS 

(Rijkswaterstaat) plaatsvinden over de aanpak van de fietstunnel Schiedamseweg. Deze tunnel wordt 

aangepakt in verband met het ondersteunen van de A20 en tevens zal de tunnel opgeknapt worden 

met verlichting. D tunnel zal tot eind december worden afgesloten. De werkzaamheden starten per 1 

oktober.  

 

6.1 Vragen / opmerkingen 

Bijdorp meldt al voorbereidende werkzaamheden zijn gestart door het verwijderen van stenen in de 

tunnel.  

De wijkregisseur meldt dat de tram weer rijdt en de trambaan goed is verbeterd, als ook de 

oversteken die erop sluiten.  

 

 

6.2 Vragen / opmerkingen 

Slechte communicatie over het open gooien van het parallel aan het fietspad, zijde Bijdorp.  

Betonplaten ten  hoogte van het Bachplein: deelnemer meldt de betonplaten niet egaal liggen. Lastig 

om te gebruiken. Actie wijktoezichthouder   

Bomenkap / bij het Hof van Spaland: aandacht voor de overhangende takken langs de rails van de 

tram in verband met het mogelijk raken van de bovenleidingen. Actie wijktoezichthouder 

 

 

6.3 Snelheid Komkidskarren (Stints)/ meldingen 
gevaarlijk rijgedrag 

De wijkregisseur heeft contact opgenomen hierover met Komkids. Komkids meldt dat zij de kinderen 

vervoeren voor de BSO voor onder andere tuinieren of andere naschoolse activiteiten. De opzet 

hiervan is om de vervoersbusjes wat meer te laten staan i.v.m. duurzaamheid en zodat die kinderen 

wat buiten zijn. Waar geen fietspad is, daar gaan ze in de wijken de weg op. Komkids geeft aan dat 

degenen die dat bestuurt dat zij geïnstrueerd zijn om vooral veilig te rijden. Heeft u meldingen dan 

gaat het via het hoofdkantoor 010-4493200 of via de e-mail: service@komkids 
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7 Rondvraag 

Bijdorp meldt het onkruid in park Bijdorp al weer heel erg hoog staat. Actie wijktoezichthouder. 

 

De doorgang tot aan de Parkweg die zou blijven en dan zou het fietspad helemaal doorlopen tot aan 

de Parkweg maar die doorgang naar de Parkweg is helemaal afgesloten. Nagekomen bericht: Het pad 

is een onderhoudspad en zou geen fietspad worden.  

 

Wat is de stand van zaken van de aanpak Beatrixlaan?  vraagt een deelnemer. Een bijeenkomst met 

de klankbordgroep volgt en vervolgens een wijkbrede bijeenkomst. 

 

Wanneer vindt het uitbaggeren van de sloot aan de achterzijde van de Schietbaanstraat plaats? Het 

streven is oktober maar hangt af van de vorderingen met betrekking tot het leegkomen van de 

zogeheten onderhoudsstrook en de toekomstige functie.  

Bewoonster van de Schietbaanstraat meldt dat zij het jammer vond dat het bericht kort van tevoren 

aan haar is doorgegeven. Zeker gezien de gevolgen van de fysieke toestand van haar echtgenoot. 

Eind van de sloot bij de Schiedamseweg graag aandacht voor twee kastanjes bij de kruising / het 

putdeksel. De wijktoezichthouder heeft de opmerking genoteerd. 

 

Via Facebook vernomen dat de werkzaamheden aan het honk-en softbalveld in Bijdorp gaan 

beginnen. Bewoonster heeft nog niks vernomen en vraagt zicht af wat de werkzaamheden aan 

trillingen kunnen veroorzaken aan haar woning. De wijkregisseur informeert de projectleider. 

Nagekomen bericht: inmiddels zijn bewoners per brief geïnformeerd.  

 

Bijdorp vraagt of de padvinders hier ook ’s nachts mogen verblijven. De buurt heeft er veel last van 

gehad. 

 

Bijdorp  vraagt aan de wijktoezichthouder of hij het mooie driehoekje voor de beplanting al heeft 

gezien nabij het wijkgebouw. Het was netjes beplant al was het onkruid op een gegeven moment wel 

erg hoog gegroeid. Bijdorp heeft dit gemeld maar tot hun grote verbazing is het één grote kaalslag 

geworden. Het boompje staat er nog. Actie wijktoezichthouder. 

 

Bij winkelcentrum Spaland staan er twee plantenbakken bij voormalige winkel Twins in een nis, zijn 

ze van de winkel? Nee, onder beheer van bewoners Zwaluwflat. 

 

Melding over kapotte plantenbak bij de Albert Heijn. 

 

Deelnemer verzoekt de treurwilgen bij de Meeuwensingel in de bocht naar de Koekoekslaan te 

snoeien. De wilgen zijn voor het laatst 15 jaar geleden gesnoeid. De wijktoezichthouder heeft haar 

opmerking genoteerd. 

 

Tuindorp verzoekt om het verkeersbord (?) dichter bij de kruising te hangen. Actie 

wijktoezichthouder. 

 

Bewoners Beatrixpark meldt dat de waterstand altijd te hoog was en vanwege de droogte op dit 

moment veel te laag. Volgens bewoner deugt de pompinstallatie niet meer. Hij verzoekt een overleg. 

Actie wijktoezichthouder met team beheer.  
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Roger de Jong van het SOBO meldt dat hij ook veel klachten heeft ontvangen over de 

werkzaamheden van de tram en de slechte communicatie. Wijkregisseur stelt voor deze aan haar 

door te geven voor de evaluatie met de RET. 

 

Hargplein. Het gaat om het probleem van het parkeren bij de Rabobank altijd staan er auto’s bij de 

mensen in de voortuinen. Dat hebben we nu al zo vaak bij de politie aangekaart en daar wordt niet 

afdoende op gereageerd. Er wordt hier niet op gehandhaafd. De oplossing hoeft helemaal niet zo 

ingewikkeld te zijn en je zou kunnen volstaan door het plaatsen van bijv. een plantenbak voor die 

woning. Actie wijktoezichthouder. 

 

Hargplein. Zouden er niet wat meer speeltoestellen op het middenpleintje mogen komen?  De 

gemeente heeft een Speelruimteplan opgesteld en op het moment dat er  een speelplek opgeheven 

wordt of dat deze wordt ge-upgrade dan wordt dit nogmaals bekeken, aldus de wijktoezichthouder. 

 

Hargplein: bij ons voor de deur zijn heel veel planten dood en de andere helft van de beplanting zit 

onder het onkruid. De brandgangen worden nooit door de gemeente schoongemaakt terwijl het 

grond van de gemeente is. De wijktoezichthouder heeft deze klacht genoteerd en hij zal het 

meenemen. 

 

Is er al iets bekend over het vrije reizen voor de minima, vraagt een deelnemer. Deze regeling is 

afgeschaft per 1 oktober. Nagekomen bericht:inmiddels heeft de gemeente daarover bericht. 
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8 Sluiting 

Het wijkoverleg Kethel wordt afgesloten om en iedereen wordt bedankt voor zijn inzet en inbreng. 

Het volgende wijkoverleg Kethel zal op 5 november aanstaande plaatsvinden om 20.00 uur. 
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