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1

Welkom, vaststellen agenda,
mededelingen en aanvullende
agendapunten / presentaties

Het wijkoverleg wordt om 19.36 uur geopend en de voorzitter heet iedereen welkom.
Na de vergadering wil de gemeente en sinterklaas jullie bedanken voor jullie inzet en daarom een
kleine attentie mee naar huis.
De data van het wijkoverleg voor volgend jaar: 16 januari, 5 maart, 14 mei, 17 september en 26
november.

1.1 Presentaties
1.1.1 Oud en Nieuw
André van der Weijden werkt bij Toezicht en Handhaving en hij is daar werkzaam als coördinator
voor Nieuwland. Vuurwerk afsteken dat mag en dat is toegestaan in Nederland er zijn er restricties
aan verbonden en er zijn regels voor. Het vuurwerk afsteken dat mag op 31 december vanaf 18.00 uur
tot 2.00 uur. Vuurwerk is op zich geen probleem en nog niet verboden. Het gedrag van de mensen die
het afsteken is vaak wel een probleem en zij maken dan het meeste ongelukken. Er zijn vaak wel
onschuldige mensen bij betrokken, denk aan het laten afgaan van vuurwerkbommen. Het wordt drie
dagen van tevoren al verkocht te weten op: zaterdag 28 december, de zondag niet maar wel op
maandag 30 december en dinsdag 31 december. De weken voor de jaarwisseling gaan we met Irado
kerstbomen inzamelen omdat de kerstbomenverbranding verboden is. We willen zoveel mogelijk
brandbare spullen van straat hebben, oude pallets of een oude aanhangwagen kunnen wij direct van
straat laten halen. We geven voorlichting op scholen en dat doen we samen met de
wijkbrandweerman en de jeugdboa’s. Preventieve maatregelen: het plaatsen van extra camera’s op de
hotspots, sport- en speelterreinen beschermen, prullenbakken afsluiten, vreugde vuren verboden,
voorkomen schades en afsluiten ondergrondse containers. Ogen en de oren van de wijk: wij
benaderen de mensen op vooraf en rond de jaarwisseling met de vraag of er veel overlast in hun wijk
is. De meeste maatregelen zijn effectief maar vragen veel arbeidsintensieve maatregelen. De
vuurwerkvrije zones: dat is lastig daar op te handhaven, wij hebben 33 zones en 5 koppels in dienst
en dat is dan lastig te handhaven. Het kan soms even duren voordat wij ter plaatse zijn dat is dan
helaas niet anders.
Vragen uit de zaal
Mag het illegaal afsteken van vuurwerk dan niet?
Nee, dat mag sowieso niet. Er zijn voldoende plannen om de jaarwisseling georganiseerd te doen en
het mag een verbod worden en wat gevaarlijk is dat is vaak het gedrag wat er bij hoort.
Gaan we anti-vuurwerkbrillen uitdelen?
Ja, dat doen we ieder jaar, aldus André.
Wordt er geflyerd bij verpleeghuizen in de buurt?
Ik ben werkzaam als zorgmedewerker bij Frankeland en daar zijn mensen geheel van de leg af. Wij
gaan daar extra aandacht aangeven, antwoordt André. Vorig jaar waren er wel 12 bewoners die echt
heel bang waren.
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Kan er naar iemand gebeld worden mocht het echt misgaan?
U kunt dan altijd 14010 bellen tot 21.00 uur.
Wat kunnen we met meldingen doen na: 21.00 uur?
Is er doordeweeks sprake van overlast dan kunt u het klantencontactcentrum van de gemeente bellen
tot 17.00 uur. Na 17.00 uur wederom gewoon 14010 bellen en vervolgens dient u aan de lijn te blijven
want dan wordt u doorverbonden met de wachtdienst. Is het heel penibel dan kunt u 112 bellen.
De vuurwerkdetectie-systemen, zijn die nog in gebruik?
Die hebben we niet meer operationeel met ingang van de komende jaarwisseling 2019-2020.

1.1.2 Rattenoverlast Nieuwland
Herman Kriek neemt het woord, hij werkt als wijktoezichthouder o.a. in Nieuwland.
De rattenproblematiek dat loopt nu al een aantal jaren en bij wijktoezicht kwamen net voor de zomer
veel meldingen binnen van een toename aan rattenoverlast.
Maatregelen
In augustus hebben wij een aantal bossages bij de kruising met de Nieuwe Damlaan en de Nolenslaan
weggehaald dat was aan de kant van de Loeffstraat tot aan de achtertuinen tevens hebben wij daar
bosjes gesnoeid. Dat is op zich goed verlopen en wij hebben een bankje en afvalbak weggehaald want
er waren daar vele verse sporen van ratten waargenomen. Al met al best zorgelijk we hadden een keer
aardig wat ratten (50-70) bij elkaar gezien op een grasveld. De tuinen van Woonplus nemen we ook
mee om de ratten richting de vallen te lokken hebben we heel wat bebossing weggehaald. Inmiddels
is er rigoureus gesnoeid en hebben we dit gebied min of meer onder controle. De flats Nieuwe
Damlaan en de Nolenslaan rondom die flats dat is behoorlijk gesnoeid. Achter Bodrum daar zijn we
momenteel nog bezig, de eigenaar van Bodrum en de fysiotherapeut die gaat het hek wegzetten
waardoor de doorloop voor al het ongedierte weg zal zijn en we hebben de bebossingen laaggesnoeid
en de Japanse Duizendknoop dat hebben we weggehaald. De samenwerking met Woonplus dat is
heel erg goed en ze gaan grote korrels rondom en onder de flats inspuiten en we hopen dat we in die
quadranten (rondom die kruising) de rattenproblematiek onder controle krijgen. Daarnaast plaatsen
we met enige regelmaat vallen, gif en rattenhotels, wij hebben nu ongeveer 60-70 ratten gevangen.
Vragen uit de zaal
Wat doe je om een rattenplaag te voorkomen?
Het is vaak een bewustwording van het feit dat het wegwerpen van voedselresten in de openbare
ruimte gewoon not-done is want daar komen die ratten altijd op af. Veel mensen vinden het leuk om
brood voor de vogeltjes te voeren maar weet wel dat hoe meer voedsel er voorhanden is hoe meer
broeisels van ratten er zijn. Op het moment dat er haast geen eten is dan zullen ze vertrekken want ze
hebben geen bestaan. De GFE-bakken hebben we geplaatst in de wijk daar kunt u de voedselresten
deponeren daar wordt o.a. compost van gemaakt. In de Kuyperlaan daar hebben we bakjes uitgedeeld
en die kunt u op het aanrecht zetten voor het weggooien van GFE. Mensen die eten over de balkons
gooien die klagen ook weer over ratten, dat is wat krom te noemen. Twee mensen hebben er een
bekeuring gekregen vanwege het weggooien van eten in de openbare ruimte. Aan de kant van de
Loeffstraat en aan de kant van de Schiewaegh gaan we die aanrechtbakjes voor het GFE uitdelen. We
gaan een praatje houden bij Ababil en we hebben al eerder een bezoek gebracht aan de moskeeën om
hierover voorlichting te geven. Daarnaast hebben we nog een rondje gedaan met de wethouder en
met Irado en deze partij heeft onlangs een ongediertebestrijder in dienst genomen.
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Methodiek Irado
Zij maken een scan waar er verbeterpunten liggen en zij stellen een draaiboek op voor op het moment
dat er sprake is van rattenoverlast. De meldingen komen eerst bij Herman Kriek
(wijktoezichthouder) binnen en dan zet hij deze meldingen uit bij Irado.
Aan de achterkant van de Loeffstraat daar wordt er minder aan etensresten in het gras gegooid maar
helaas nog wel in de struiken. Vergeleken met wat het voorheen was, is het nu beduidend minder,
vindt een deelnemer. Iemand heeft ook zo’n bakje gekregen maar degene weet niet waar de zakjes te
koop zijn. Deze zakjes zijn te koop bij o.a. de Lidl of Action. We willen in ieder geval dat alles wordt
voortgezet en er is wel 9 kuub aan vuil weggehaald en dat is o.a. achterstallig onderhoud. Deze
opruimactie heeft een goeie week geduurd. Het stukje achter de Nieuwe Damlaan ziet er nu weer fris,
open en schoon uit. Dat proberen we ook zo te houden. Wat gebeurt er met die lage hekjes die je
overal ziet, vraagt een deelnemer. We hebben daar alle lage struikelhekken weggehaald dus aan de
kant van de Kuyperlaan en de Chinees en aan de voorzijde van de Nieuwe Damlaan en daar zal een
strook met een soort haag van gras langskomen. Ik ben woonachtig in een woning met een tuin, ik
heb verschrikkelijke verzakkingen in mijn tuin, Woonplus zei daar moet ik zelf wat aan doen. De
bestrijding komt ook bij u in de buurt, antwoordt Herman Kriek. Isaak van Vliet (wijkagent) en de
twee wijkboa’s zijn heel actief in de wijk, u kunt hen ook altijd aanspreken bij mogelijke overlast.

1.1.3 Het Trefpunt
Mila Wansin neemt het woord, zij werkt als coördinator van het Trefpunt en zij werkt nu al 27 jaar in
het sociaal domein.
Het Trefpunt is gesitueerd in de Kansenfabriek aan de Meesterstraat. Waar ik het over ga hebben is,
wat is het Trefpunt, met wie werken we samen, we ontvangen de subsidie vanuit het AMIF (asiel
migratie en integratie fonds) en het inrichten van een maatwerkplaats. Het Trefpunt is een nieuw
fenomeen in Schiedam met als doel om kansen en mogelijkheden te bieden aan statushouders veelal
afkomstig uit Syrië en Eritrea. De gemeente heeft ons gevraagd willen jullie de statushouders zo goed
mogelijk begeleiden binnen hun integratie en participatie binnen de samenleving. Wij hebben
gemerkt dat deze doelgroep op die vlakken een achterstand heeft opgelopen. Door een grotere
toestroom naar Schiedam heeft de gemeente gezegd wij willen een ander beleid, wij willen dat de
mensen op het moment dat ze in de gemeente zijn dat ze een actieve houding hebben. Dat is het
beleid in Schiedam: Iedereen doet mee.
Wat is het Trefpunt?
De ondersteuning bestaat uit: luisteren, advisering, coaching en het opstellen van een routeplan
i.s.m. Stroomopwaarts. Stroomopwaarts is een hele belangrijke samenwerkingspartner en heel veel
statushouders zitten bij Stroomopwaarts in het bestand. Wij hebben twee coaches dat zijn Sarah en
Asmarom, deze personen zijn beiden vluchtelingen geweest en zij weten exact hoe je deze mensen het
beste kunt begeleiden. Zij kennen het hele proces van inburgering en zij zijn beiden
ervaringsdeskundigen. Als je begeleiding geeft in de eigen taal, dan zie je dat de vluchtelingen
makkelijker inburgeren, de coaches helpen ze daarbij. Na twee jaar hulp vanuit stichting
Vluchtelingenwerk vallen ze in een gat en via het wijkteam en de coaches worden zij verder geholpen.
Onze samenwerkingspartners: de wijkteams, Kansenfabriek, het onderwijs, Stroomopwaarts,
stichting Vluchtelingenwerk, de gemeenten uit de regio zodat je met elkaar een bepaalde visie
ontwikkeld en met elkaar alle statushouders in de gemeente kunt helpen. Per 1 januari 2020 gaat de
inburgeringswet veranderen, nu is de inburgeringswet veel te ingewikkeld als een vluchteling naar
Nederland komt dan kan deze een lening nemen van 10.000 euro daarmee moet hij/zij zelf een
taalcursus inkopen. Vaak zie je dat ze aankloppen bij malafide taalscholen waarvan de kwaliteit heel
slecht is, de ombudsman heeft onderzoek gedaan. Wij kunnen als gemeente monitoren en zelf eisen
stellen aan de kwaliteit van de taalscholen en daar zijn statushouders heel blij mee. De Ombudsman
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is op bezoek geweest bij het Trefpunt, zo kan hij aan de tweede kamer vertellen wat er speelt in de
samenleving. Hij heeft beloofd nog een keer terug te komen. We krijgen meer dan 100 bezoekers per
week, mensen die allerlei problemen hebben bijv. met de taal of thuis met hun man of kinderen. We
doen zo ontzettend veel voor deze mensen, we proberen in kaart te brengen waar zitten de talenten
en waar zijn er kansen. Veel mensen uit Syrië hebben een onderwijs achtergrond terwijl er een tekort
is aan leerkrachten binnen het onderwijs. Er zijn mogelijkheden in de zorg, er zijn heel veel mensen
die in de zorg willen werken, wij zijn in gesprek met Stroomopwaarts om maatwerktrajecten samen
te stellen. We hebben subsidie gekregen vanuit de gemeente, dat is totaal 1 miljoen en we gaan met
Maassluis, Vlaardingen, Schiedam extra activiteiten voor statushouders organiseren vooral op het
gebied van participatie en taal. Het is heel fijn dat we meer ondersteuning kunnen bieden om deze
mensen een vak te laten leren. Er is veel vraag voor de toekomstige banen: de zorg, technische
beroepen en het onderwijs. Wij gaan 250 mensen mobiliseren voor twee jaar lang. Schiedam is in het
Trefpunt heel erg uniek, er zijn ontzettend veel ambtenaren die bij ons komen kijken hoe wij dit
hebben ingericht en met ons in gesprek gaan want het mooie is dat iedereen een plek heeft binnen de
samenleving.
Vragen uit de zaal
Hoe staat het onderwijs in Schiedam er tegenover?
Stichting Primo heeft heel erg positief gereageerd en die is heel erg enthousiast. Je moet ze bij elkaar
brengen om kennis te laten maken want er zit heel veel potentie in deze groep.
Hebben jullie voldoende mankracht?
We hebben 150 statushouders echt in kaart gebracht maar het gaat in totaal om zo’n 1.000
statushouders in heel Schiedam. Steeds meer instanties verwijzen naar ons door.
Met z’n hoeveel zijn jullie om deze mensen te kunnen helpen?
We zijn maar een klein team met vijf personen binnen Trefpunt.
Hoe is dit initiatief ontstaan?
Dit is ontstaan vanuit een eigen behoefte vanuit de statushouders zelf, de gemeente heeft naar hun
verzoek geluisterd. De statushouders hadden echt een loket nodig waarmee ze met alle vragen naar
toe kunnen.
Is dit het eerste trefpunt voor statushouders in Nederland?
Ja, dat is het, antwoordt Mila Wansin.

1.1.4 Wijkschouw Nieuwland
Er heeft een delegatie vanuit de lokale overheid meegelopen, o.a. de wethouder Jeroen Ooievaar was
erbij. Met een aardig grote groep (12 personen) hebben we een rondje gelopen richting Jan van
Zutphenstraat, daarna richting de Parkweg en de Tienhovenstraat en daar was een groep aanwezig
die zich had verzameld. Zij hadden daar met ons afgesproken met als reden om een bezoek te
brengen aan de voormalige speelterreinen. Deze terreinen behoren bij het Woonplusgebied en de
vraag was kunnen wij daar weer speeltoestellen krijgen. De oude speelplekken zijn daar allemaal
weggehaald wat verband houdt met de oude Vestia zaak, de wooncoöperaties houden zich nu enkel
nog bezig met het verhuren van huizen en minder met de woonomgeving. Via het wijkbudget kan
men aanvragen indienen en er is een speelruimteplan waarop staat aangegeven welke speelplekken
er zijn en voor welke leeftijdscategorie. Alles om het gemakkelijk te maken voor het publiek om een
aanvraag te doen voor die speelplekken. Aan de Parkweg en de Burgemeester van Haarenlaan en de
Piersonstraat daar kon alvast begonnen worden met het asfalteren.

1.1.5 Bezoek Sinterklaas
A.s. zaterdag zal Sinterklaas de Nolenslaan bezoeken en dan is alles gedeeltelijk afgesloten voor het
doorgaande verkeer, de wagens van de supermarkt kunnen dan niet weg en de kruising van
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Burgemeester van Haarenlaan is dan afgesloten. Je kunt dan wel vanaf de Loeffstraat richting de
Piersonstraat maar andersom niet, wat te maken heeft met de intocht van Sinterklaas.
Worteldruk, lichtmasten die niet branden, bosjes die gesnoeid kunnen worden doe daarvan altijd
direct een melding via 14010 of de Buitenbeterapp.
De Piersonstraat is voor de helft afgesloten wat doen ze daar? De kruispunten aan de Burg. Van
Haarenlaan zijn allemaal verhoogd en verduidelijkt met opritstukken en ze gaan oversteken en de
fietspaden veranderen. Wanneer klaar? A.s. vrijdag zou het klaar moeten zijn.
Hoe zit dat met de veiligheid voor de kinderen van het Startblok? Die oversteek blijft hetzelfde, de
normale oversteek gaat wat verder de straat uitkomen. Een oversteekpad gaat er wel komen.
Rob: er liggen oversteekzones bij de oversteekplaats, zodat je kunt zien dat er oversteekt kan worden
maar niet echt een zebrapad. Rob: voor een zebrapad stoppen automobilisten beter. Bij 30 km zones
daar twijfel ik over maar bij de Van Haarenlaan wel.
Zebrapaden: Nolenslaan / de Nieuwe Damlaan daar is er eentje weggehaald en dat is een drama, het
is gevaarlijker. De verkeersdeskundigen hebben er goed over nagedacht en de gedachte erachter is
om een zebrapad aan de kant van de Schiewaegh neer te zetten. Je krijgt dan een betere
doorstroming anders moeten auto’s twee keer stoppen.
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2

Verslag / Rondvraag

Geen verslag van 19 september 2019 / wegens vermissing van de dictafoon / USB

2.1 Rondvraag en afsluiting
Nathalie Wassink meldt dat het Kerstfeest dit jaar bij de Vijfmolens zal plaatsvinden, het kost 25 euro
per persoon. We hebben deze activiteit niet aangevraagd via het wijkbudget anders was dit wel wat
goedkoper, Nathalie Wassink.
Traditiegetrouw krijgt iedereen een banketletter mee naar huis.
Om 21.02 uur sluiting wijkoverleg Nieuwland en iedereen wordt bedankt voor zijn komst en bijdrage.
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