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Opening/mededelingen en mobiliteit

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Een kort agendapunt met betrekking tot mobiliteit
wordt toegevoegd aan de agenda.

1.1

Mededelingen

Een aantal van de gasten worden door de voorzitter welkom geheten dat zijn Emile Klep, directeur
bestuurder Woonplus Schiedam, Jeffrey Davids van Woonplus Schiedam en Patrick Vijlbrief en
Gabriel Voogt van Toezicht en Handhaving.
Emile Klep (directeur bestuurder Woonplus Schiedam) meldt dat hij als het ware op Schiedam
cursus is. Hij zal aan allerlei overlegsituaties meedoen om zoal te kijken wat er speelt. Tot 1 juli was
hij werkzaam als directeur bij de gemeente Rotterdam, daarvoor heeft hij 5 jaar gewerkt bij
Woonstad Rotterdam.
Bewonerscommissie van de Zwaluwflat: Het complex voor oudere mensen is moeilijk te verwarmen.
Bewoners ervaren veel kou. Graag aandacht voor deze problematiek
Wijkvereniging Tuindorp wil graag een gesprek over het verpauperen van de buurt Tuindorp waar
veel woningen in bezit zijn van Woonplus Schiedam.
Emile Klep meldt dat hij aan de twee genoemde onderwerpen aandacht zal schenken.
Patrick Vijlbrief meldt dat wijkboa Manuel Parreira da Silva stopt met zijn werkzaamheden voor de
gemeente Schiedam, hij gaat naar een andere regio toe. Patrick Vijlbrief is aanspreekbaar tot er een
nieuwe wijkboa voor Kethel is aangesteld. Patrick is te benaderen per mail: p.vijlbrief@schiedam.nl.
Meldingen graag via: 14010 of via het webformulier op de website van de gemeente. De voorzitter
vraagt of de procedure met betrekking tot het aannemen van een wijkboa voor Kethel al is gevorderd.
Er zijn gesprekken geweest met twee nieuwe kandidaten aldus Patrick Vijlbrief.
Meldingen voor Handhaving en toezicht
Bewoner geeft de volgende melding door aan Toezicht en Handhaving Bij de fietssluis op de
Schiedamseweg staan vaak twee auto’s geparkeerd die het verkeer belemmeren. Deze route is al vrij
druk omdat de Beatrixlaan is afgesloten.
Bewoner meldt het hard rijden op de Zwaluwlaan ten hoogte van de Albert Heijn naar de rotonde
Zwaluwlaan/Slimme Watering en terug. We kijken of we met een radarcontrole daar kunnen gaan
staan, antwoordt Patrick Vijlbrief. Bewoner stelt dat het smileybordje geen effect heeft. De
automobilisten die de hoge snelheid rijden trekken zich daar niet veel van aan. Misschien is bekeuren
een betere optie. De wijkregisseur meldt dat de verkeerssmiley wordt geplaatst voor bewustwording.
Bewoner uit Bijdorp meldt dat haar schuur is opengebroken en drank en eten zijn meegenomen. Zij
heeft aangifte gedaan maar er wordt geen onderzoek gedaan door de politie. Blijven melden zodat we
kunnen zien of er een trend is of niet, aldus wijkagent.
Bewoner meldt dat er geparkeerd wordt op de invalideplaatsen achter de Zwaluwflat. Daar zetten
meerdere ondernemers hun eigen auto’s neer.

1.2 Mobiliteit
De wijkregisseur doet een oproep op de enquête over mobiliteit via de website in te vullen.
www.enqueteschiedam/onderzoek. Het kan zijn dat u een brief ontvangt over de enquête want
wordook een steekproef gehouden. Een wijkbijeenkomst voor de wijken in Noord gaat op 31 oktober
plaatsvinden in het wijkcentrum de Brug. Uitnodiging is op 14 oktober verzonden.
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Presentaties

2.1 Staat van de wijk Kethel door Anke de Bruijn van
het Kenniscentrum MVS
Maassluis/Vlaardingen/Schiedam
Reactie: Bewoner vraagt of het klopt dat deze cijfers gebruikt worden voor de toekenning van de
wijkbudgetten. Als bewonersaantallen toenemen neemt dan ook de hoogte van het wijkbudget toe?
Het wijkbudget wordt bepaald aan de hand van diverse criteria, onder andere ook
bewonersaantallen. De verwachting is dat het wijkbudget zal toenemen wanneer er significante
toename is van het aantal bewoners.

2.2 Schiedam Waterklaar (aan de slag met
wateroverlast)
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/waterklaar
Reacties:
Deelnemer vraagt naar de ervaring in Groenoord waar een project is met putten. Er is nog geen
concreet resultaat hierover bekend, aldus woordvoerder.
Een deelnemer heeft ervaring met aanvragen via een stimuleringsregeling vanuit het
Hoogheemraadschap voor een regenton. Erg omslachtig. Verzoek om dit voor de
stimuleringsregeling in Schiedam eenvoudiger te houden.
Bijdorp meldt dat jaren geleden het hemelwaterafvoer verplicht was om dit op het riool aan te
sluiten? Moet dit nu weer afgesloten worden? Wijkregisseur meldt dat dit terug komt bij het
aanpakken van Bijdorp inzake aanleg watersysteem/voorbereidingen voor voorkomen van
wateroverlast. Enige maatregelen die al genomen zijn: in park Bijdorp is een waterberging aangelegd.
De sloot achter de Schietbaanstraat is vrijgemaakt en gebaggerd.
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Verslag vorige vergadering

Tekstueel
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Pagina 2
Agendapunt 5 het verkeersbesluit om het verkeerd parkeren tegen te gaan
–Dit duur erg lang, meldt een deelnemer. Er is al een concept verkeersbesluit opgesteld, deze wordt
afgestemd door verkeersdeskundige Lennert Kuipert met directeur van basisschool het Windas.
Agendapunt 5. over: de doorgang tot aan de Parkweg
–Voor de laatste stand van zaken zie het nagekomen bericht. Er is een oriënterend gesprek geweest
met Eric Stuyfzand over de parkeerdruk in Bijdorp. Eric is echter niet meer betrokken bij dit
onderwerp. De nieuwe verkeersdeskundigen Lennert Kuipert of Alex Damen zullen hierbij betrokken
worden.
Pagina 3
Agendapunt 5. over: de gaten in het wegdek van de Iepenlaan
- Deze kuilen zitten er nog altijd, meldt een deelnemer. Wijktoezichthouder meldt dat dit is genoteerd
voor het asfalt-programma en zit in de pijplijn. Idem voor de scheur in het asfalt van de Zwaluwlaan.
Agendapunt 6. over: het opstappen van bestuursleden van de stichting Vrienden van het Beatrixpark
–De wijkregisseur deelt dat enkele bestuursleden doorgaan. Er worden nieuwe bestuursleden
gezocht.
Pagina 4
Agendapunt 9. over: nieuwe speelplek Hargplein
–Dit verzoek is gemeld aan team beheer die bezig is met het inventariseren van de speelplekken en
elementen. Net als het verzoek voor speelelementen te verplaatsen van Iepenlaan naar het plein aan
de achterzijde van het gebouw waar de kunstenaars verblijven. Beheer is tevens aan het bekijken wat
de mogelijkheden zijn ook in het licht van de budgetten.
De glijbaan aan de Iepenlaan is verwijderd komt deze nog terug? Nagekomen bericht:
Glijbaan is aangereden en daarom verwijderd. Voorstel voor reparatie ligt bij team beheer.
Verder zijn er geen op – of aanmerkingen, het verslag van de vorige keer wordt vastgesteld en
goedgekeurd met dank aan de notulist.
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Terugkoppeling van diverse
bewonersactiviteiten in de wijk

Deelnemer meldt dat er een nieuwe bewonersvereniging in de Vogelbuurt is opgericht ten name van
Kethel Driehoek. Deze vereniging wil de belangen alleen van de zogeheten driehoek (nieuwere bouw
aan de Koekoekslaan) vertegenwoordigen.
Wijkvereniging Bijdorp meldt dat zij het nieuwe seizoen gestart is met het wijkontbijt; het was heel
gezellig en goede opkomst.
Bewonersvereniging Kethel Oost meldt dat zij een druk wijkfeest met een leuke quiz en een geslaagde
avond hadden.
Bewonersvereniging Vogelbuurt meldt dat zij een gezellige buurtbarbecue hadden afgelopen zaterdag
maar wel in de stromende regen. Maar des te gezelliger onder de tent bij elkaar. Wederom met
geweldige taarten bij de wedstrijd Heel Kethel bakt.

4.1 Wijkbudget aanvragen Kethel
Scoutinggroep, welkom heten nieuwe bewoners Schiedamse Meesters € 100,-;
Welkomsfeest Park Harga € 500,-;
Kerstconcert € 250,-;
Hargplein /kerstborrel €100,-;
Kethel dorp /kerstsamenzijn aangehouden in verband met ontbreken begroting;
Zwaluwflat /kerstsamenzijn € 200,-;
Tuindorp / Bijdorp / Dorp Kethel kerstbomen € 900,-;
Hanging baskets / Zwaluwlaan € 1600,-

4.2 Stand van zaken projecten in de wijk
Asfaltwerkzaamheden Nieuwe Damlaan/Hargalaan:
Bijdorp meldt dat afgelopen weekend beter gegaan is dan het weekend daarvoor, door het
eenrichtingsverkeer te houden.
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Rondvraag en sluiting

Bewoner meldt dat er geen overleg is geweest over het plaatsen van een restafvalcontainer bij de
Meeuwensingel. Bewonersvereniging Vogelbuurt meldt dat er wel overleg is geweest met
omwonenden en op verzoek van de bewoners komt de container naast speeltuin.
Een deelnemer vraagt naar plaatsing van een prullenbak bij de bushalte van de Schiedamseweg.
Inmiddels is deze geplaatst, aldus wijktoezichthouder.
Verzoek om meer banken voor senioren op meerdere plekken in de wijk. Er staat een discussie over
het wel of niet plaatsen van banken. Een plek met banken kan leiden tot hangplekken voor jongeren.
Indien er een verzoek voor een plek is, zal daar eerst draagvlak gepeild voor moeten worden door de
aanvrager.
Ketheldorp. Op Noordeinde zijn de verlichtingsarmaturen vervangen door LED verlichting daarom
witter licht. In heel het dorp zal LED verlichting komen.
Deelnemer meldt dat aanstaande zaterdag en zondag er open monumenten dagen zijn en ook in
Kethel.
Op drie oktober in de week van het Geluk wordt in de Ark gestart met een In je Uppie club. Mensen
die op zoek zijn naar nieuwe contacten en van goede gesprekken houden.
Bewonersvereniging Vogelbuurt. Het vogelhuis is opgericht, een sociëteit voor de mensen in de
buurt. Bijeenkomst op 3 oktober in de Ark.
Melding vanuit Vogelbuurt: De opritten bij de ingangen van de wijk zijn te hoog, met name die bij de
Koekoekslaan. Daar hoor je de bumpers over de stoep schrapen.
Melding over de tijdelijke drempels bij de Schiedamseweg. Levensgevaarlijk voor fietsers. Scooters
halen gevaarlijke acties uit.
Project Beatrixlaan: hoe is dat gecommuniceerd? Via uitnodiging voor een bewonersavond door de
aannemer. Gemeld wordt dat niet iedereen is uitgenodigd.
De restafvalcontainers zijn moeilijk benaderbaar met een rollator. Dat geldt voor alle containers.
Actie wijktoezichthouder
Tuindorp wil een verzoek doen aan de gemeente Schiedam (raad en college) omdat het wijkbudget
Kethel voor volgend jaar verhogen. Bewoners van de Schiedamse Meesters en Park Harga zijn er
bijgekomen en bewoners willen veel organiseren maar het budget is niet toereikend.
Tuindorp vraagt naar paaltjes bij Iepenlaan 51. De stoep is vernieuwd maar de paaltjes zijn niet
teruggekomen. De auto’s worden dan op de stoep geparkeerd als parkeerplaats. Actie
wijktoezichthouder.
Bijdorp vraagt naar de duiker. Wanneer wordt deze geplaatst. Wijkregisseur meldt dat ze een
planning aan het afstemmen zijn maar dat er de afgelopen tijd vele andere werkzaamheden in de
buurt zoals het asfalteren en aanpak Prinses Beatrixlaan. Planning volgt.
Waar valt de Schiedamseweg onder? Deze valt onder diverse buurten, te weten Dorp Kethel,
Hargplein, Vogelbuurt, Tuindorp en Bijdorp.

5.1 Sluiting
Voorzitter sluit de bijeenkomst.
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