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Opening en vaststellen agenda/
mededelingen en jaarwisseling

Het wijkoverleg wordt om 20.00 uur geopend en de wijkregisseur heet iedereen welkom. Atze
Veenstra is momenteel afwezig vanwege ziekte. De wijkregisseur vervangt hem als voorzitter.

1.1 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

1.2 Jaarwisseling
Bianca Ellerkamp (Toezicht en Handhaving) en Kees Henkelman (Procesmanager Crisisbeheersing)
zijn aanwezig om een en ander mede te delen over allerlei voorzorgsmaatregelen om overlast te
voorkomen rondom Oud en Nieuw. Kees Henkelman werkt voor de gemeente bij de afdeling
Veiligheid en Crisisbeheersing en hij vertelt dat hij samen met collega’s allerlei voorbereidingen heeft
getroffen om alles in goede banen te laten leiden.
Vuurwerk afsteken dat mag en wij kunnen dat niet verbieden want het is in Nederland nog altijd
toegestaan om vuurwerk te kopen, te verkopen en af te steken maar dan wel alleen tijdens de
jaarwisseling. Op oudejaarsavond van 18.00 uur tot 02.00 uur ‘s nachts. Het blijft altijd een sport
voor de collega’s van handhaving om zoveel mogelijk overtreders te pakken. Het probleem is het
gedrag van mensen zoals het opblazen van allerlei dingen of allerlei dingen kapot maken en waar we
heel veel schades aan hebben. Het is een sport om vuurwerk te gooien naar de handhavers of om met
z’n allen bij elkaar te komen en anderen te irriteren met hun asociale gedrag. De sport- en
speelterreinen dat zijn geliefde objecten voor losbandige Schiedamse jeugd en daarom nemen we de
nodige maatregelen zoals het afsluiten van onze ondergrondse containers. Wij maken gebruik van de
Ogen en Oren van de wijk dat zijn zo’n 50 bewoners die gedurende de decembermaand met enige
regelmaat worden gebeld door ons callcenter. Wij verbieden vreugdevuren, we doen dit preventieve
werk organisatorisch al heel lang en we hebben een draaiboek liggen waarmee we proberen te
anticiperen op allerlei mogelijke scenario’s. Sommige maatregelen uit het verleden zijn niet zo
effectief gebleken zoals de vuurwerkvrije zones. Het is niet haalbaar om daar te gaan handhaven, het
is zo moeilijk om na te gaan wie dat heeft gedaan. Wij gaan de vuurwerkvrije zones verminderen en
verplaatsen. We stellen deze zones alleen in op plaatsen waar kwetsbare personen woonachtig zijn of
verblijven zoals: verzorgingshuizen, vijftigpluswoningen, metrostations en/of dierenasiels. Soms
moet je een keuze maken en nagaan wat belangrijk is: bijv. een opstootje waar geweld is of een
overlast van knallen.
Als u zaken signaleert in de aanloop naar Oud en Nieuw, maak altijd een melding zodat we dit direct
kunnen oppakken, stelt Kees Henkelman. U kunt uw meldingen maken via: de BuitenBeter app,
14010 of de gemeentelijke website. Bianca Ellerkamp is blij te merken dat mensen met regelmaat
allerlei meldingen doen als het gaat om overlastgevende situaties zoals het afgaan van vuurwerk in
ondergrondse containers, ingeslagen ramen, personen die illegaal vuurwerk in hun bezit hebben etc.
Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden. Gemeente Schiedam wil graag een fijne
jaarwisseling met zo min mogelijk schade aan de openbare ruimte. Willen mensen zich opgeven voor:
de Oren en Ogen van de wijk?, een lijst om in te tekenen gaat rond.
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1.2.1 Vragen / opmerkingen in verband met de jaarwisseling
Wat als een vuurwerkvrije zone vervalt en we willen deze behouden? Daar kan over in overleg
getreden worden.
Wordt er een vuurwerkvrije zone ingesteld voor de Kinderboerderij het Hoefblad? Alle terreinen
waar dieren verblijven blijven nog altijd ingesteld als vuurwerkvrije zone.
Is er toezicht op bedrijfspanden die leeg staan, onder andere Olivier van Noortstraat, achter de
Kerklaan? Er is geen toezicht op particuliere panden. Kleine rondslingerende voorwerpen rondom
diverse panden op het openbaar gebied kunnen natuurlijk wel voorafgaand aan de jaarwisseling
worden opgeruimd want die kunnen brand veroorzaken.
Er staat al enige tijd een grote Amerikaanse auto op de parkeerplaats bij de Margriethal. Misschien
kans op brand. Kees Henkelman vraagt de bewoner of er een kenteken op staat. Op het moment dat
er geen kenteken op staat dan kan zo’n wagen gelijk weggehaald worden. Tijdens de vergadering
wordt gemeld dat de auto in de procedure staat. Als over een week die auto niet wordt weggehaald
door de eigenaar dan zal bestuursdwang worden toegepast.
Wat is categorie 1 vuurwerk? Categorie 1 vuurwerk mag het hele jaar worden afgestoken, het
vuurwerk is bijna niet gevaarlijk en ook is het geluidsniveau dat het oplevert nagenoeg te
verwaarlozen.
Algemene vraag: komt er op korte termijn een nieuwe wijkboa? Nee, er is nog geen zicht op een
nieuwe wijkboa.

1.3 Presentatie over Schiedamse Meesters door Adrie
Broeren-Rip (Werkgroep Kethel van de Historische
Vereniging Schiedam en bewoonster wijk Kethel
Adri Broeren-Rip houdt een bevlogen presentatie over de personen achter de straatnamen in het
opgeleverde nieuwbouwproject Schiedamse Meesters. Zij deelt ook een kort overzicht uit. Zij meldt
dat de CNOR = Commissie Naamgeving Openbare Ruimte de straatnamen vaststelt.
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Verslag vorige
vergadering/bewonersactiviteiten

Naar aanleiding van
Zie blz. 1 bij agendapunt 2 over: De Zwaluwflat waar de temperatuur ondermaats is - dit was door
Woonplus, na melding op het wijkoverleg waarbij de nieuwe directeur Emile Klep bij aanwezig was,
de volgende dag verholpen.
Zie blz. 3. bij agendapunt 3 over: verzoek nieuwe speelplek Hargplein - Team beheer is bezig met
inventariseren van de speelplekken in Schiedam (de plek, de speelelementen etc.) en is terughoudend
in het plaatsen van nieuwe speelelementen. Afwachten wat uit de inventarisatie komt.
-agendapunt 6 over: de glijbaan aan de Iepenlaan - deze glijbaan is aangereden door een auto en is
daarom verwijderd.
Zie blz. 4. agendapunt 9 over: Ledverlichting Ketheldorp - deelnemer zegt dat ze het nieuw
aangebrachte Led verlichting er niet uit vindt zien. Beheer/verlichting zal naar de sterkte kijken en
eventueel kunnen laten dimmen.
-agendapunt 9 over: verzoek tot verhoging wijkbudget Kethel 2020 – Daar wordt aan gewerkt.
Tekstueel
Bij blz. 2. bij agendapunt 5. over: het Hoogheemraadschap voor een regenton – toevoeging: stenen
waterton / waterkering, dit zal als actie worden uitgezet door de wijkregisseur.

2.1 Terugkoppeling van diverse bewonersactiviteiten in
de wijk
De sprookjestocht op 1 november jl. was een groot succes. Er kwamen mensen uit andere wijken en
zelfs steden om daar een rondje te maken. Het was heel erg leuk en druk. Volgend jaar gaat niet de
Stichting Vrienden van het Beatrixpark maar waarschijnlijk een andere partij dit organiseren.
Voor het bestuur van de stichting Vrienden van het Beatrixpark worden andere partijen binnen het
Beatrixpark gevraagd of zij een rol willen spelen.
Het Halloween in Bijdorp. Boven verwachting kwamen 40 of 50 deelnemers. Wegens de
verschrikkelijke weersvoorspellingen is Halloween in het Trefpunt gevierd.
Halloween Tuindorp: een goede opkomst, er kwamen deze keer 110 kinderen. Al met al was dit
evenement weer heel leuk.
Zwaluwflatcommissie heeft het veertigjarige bestaan gevierd. Er was een goede opkomst van 60
mensen. Het was zeer gezellig.
Wijkregisseur attendeert de organisatoren van activiteiten over de (striktere) regels voor het
aanvragen voor een vergunning voor of het doen van een melding van een evenement. Bij sommige
categorieën zitten meer organisatorische kwesties aan verbonden. Wacht niet altijd tot de honorering
van het budget maar dien tijdig de aanvraag in. Zij verwijst naar de volgende link:
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/evenement-organiseren
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Wijkbudget aanvragen Kethel

Voor dit moment zijn er geen nieuwe aanvragen geweest in verband met de beperkte ruimte van het
budget.
De data voor de regiegroepbijeenkomsten als tevens de data van de wijkoverleggen volgen spoedig.
Ze worden ook op de website Gemeente Schiedam weergegeven.

3.1 Stand van zaken projecten in de wijk
De wijkvereniging Vogelbuurt is in gesprek met de gemeente over het aanpakken van de buurt. Een
beheerproject en niet een grootschalige herinrichtingstraject. De kleur van de bestrating, de klinkers,
is onderwerp van gesprek.
Eenrichtingsverkeer Meeuwensingel: De borden voor eenrichtingsverkeer waren eerder geplaatst
voordat de bezwarenperiode op het verkeersbesluit voorbij was. Te voorbarig, vandaar dat de borden
zijn afgeplakt. De verkeersbesluiten worden via de Staatscourant gepubliceerd.
Stand van zaken verkeersbesluit om voor de basisschool De Windas niet te stoppen: er moet
afronding van afstemming met school en direct omwonenden plaatsvinden voordat het besluit
gepubliceerd gaat worden.

3.2 Rondvraag
Bijdorp vraagt naar vervanging van het hek bij de speelplek. Wijktoezichthouder meldt dat dit
verzoek bij beheer ligt ter besluitvorming.
Bachplein: wat zijn de werkzaamheden die plaatsvinden op de plek van de voormalige Blauwe Brug
en voor de Lidl? Wijktoezichthouder gaat dit na.
Tuindorp meldt de situatie met stenen bij de tramhalte Beatrixlaan / Churchillweg: mensen kunnen
erover vallen. Zelf heeft Tuindorp de RET benaderd maar die verwijst naar de gemeente.
Wijktoezichthouder gaat dit na.
Bewoner meldt zorgwekkende situaties rondom de Poldervaart en verzoekt ook om een overleg over
de pompen. Wijktoezichthouder neemt deze punten mee om uit te zoeken.
De restafvalcontainers zijn op de Olivier van Noortstraat zijn niet toegankelijk voor oudere personen
met rollator. Wijktoezichthouder/Irado. Er wordt verwezen naar het afvalapartpunt bij de
nieuwbouw Schiedamse Meesters daar is alleen een stoep omheen.
Het Suikerzoetfilmfestival heeft plaatsgevonden in de Dorpskerk.
Wanneer is er ontsteking van de lichtjes in de kerstboom in Kethel? Op 9 december.
Heeft u nog wat gehoord over het verven van de paaltjes bij de Vlaardingseweg. Wijktoezichthouder
heeft al geïnformeerd bij de Klussendienst in Nieuwland. verlopen
Graag aandacht voor de schuttingen aan de Zwaluwlaan. Notabene aan de noordkant, de tuinen van
die woningen zijn aan de voorzijde gelegen.
Diverse AED’s hangen in Kethel. Recent plaatsingen in de Vogelbuurt en het Hargplein. Diverse
bewoners hebben de AED/reanimatietrainingen gevolgd. Waar moeten wij aanmelden wie er de
cursus heeft gedaan? Wijktoezichthouder meldt het volgende. Dat kan bij de Hartstichting. U moet
dan het adres invullen, de pincode, het serienummer van de AED en de datum van het pad en de
contactpersoon vermelden.
Het wijkoverleg wordt om 22.02 uur gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn komst en bijdrage.
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