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1 Welkom, vaststellen agenda, 
mededelingen en aanvullende 
agendapunten 

De voorzitter opent het wijkoverleg om 19.30 uur en hij heet iedereen welkom voor het bijwonen van 

het eerste wijkoverleg van Nieuwland voor dit jaar. 

 

Een bewoonster: 

zij was ontsteld te vernemen dat Jeffrey Davidsz zijn ontslag heeft gekregen bij Woonplus. Dat schoot 

mij in het verkeerde keelgat, hij heeft zo lang voor de stichting Woonplus gewerkt en nu ligt hij er 

zomaar uit, kan dat zomaar? De bewoonster dacht er aan om eerst een handtekeningenactie op te 

zetten. Een deelnemer zegt dat zij ervan op de hoogte is dat hij gisteren een gesprek had met 

Woonplus en dat hij de uitkomst hiervan eerst wil afwachten.  

 

Wat doen we?  

Jeffrey zelf benaderen of hij daadwerkelijk wil dat wij actie ondernemen ja of nee? De actiebereidheid 

is wel behoorlijk hoog want wij hebben Jeffrey hoog in het vaandel staan. De bewoonster neemt 

contact met hem op of hij er bezwaar tegen heeft dat er uit naam van het Wijkoverleg een brief komt 

vanuit de bewonersgroep ter ondersteuning. Zij verzoekt aan Darius of hij deze brief zou willen 

opstellen. Als wij een brief sturen dan moet ik dat als ambtenaar namens het college doen, zegt 

Darius. Ik kan in gesprek gaan met Jeffrey maar ik mag niet namens de gemeente een brief opstellen, 

ik vraag het na, aldus Darius. De bewoonster zal vervolgens Jeffrey bellen om te vragen of hij daar 

problemen mee heeft.  

 

Vragen/opmerkingen 

Doe je dit per groep of ga je de namen persoonlijk benoemen in deze brief, want ik zit in de HOW dat 

heb ik liever niet, vraagt een deelnemer. Nee, namens de bewoners die in het Wijkoverleg zitten, stelt 

Darius. 
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2 Presentaties 

Oud en Nieuw 

 

Herman Kriek neemt het woord, hij zegt dat het schadebedrag qua schades aan de buitenruimte 

tijdens de afgelopen jaarwisseling minder is dan vorig jaar. Toen lag het schadebedrag voor geheel 

Schiedam rond de € 60.000,- en nu ligt dit rond de € 33.000,- dat is een vermindering van 45 

procent. De schade voor Nieuwland lag vorig jaar op € 8600,- en dit jaar op € 3300,-.  

Opsomming schadeposten: vier ondergrondse containers, drie ondergronden van een speelterrein 

waren er verbrand en dat is eigenlijk te wijten aan het feit dat het C1 vuurwerk het hele jaar 

verkrijgbaar is. Drie rioolgerelateerde schades aan een put en een kolk en er waren zeven afvalbakken 

opgeblazen. Al mat al zijn er geen grote incidenten geweest en het is eigenlijk wel goed gegaan.  

 

Vragen uit de zaal: 

Was er ook sprake van letselschade, vraagt een deelnemer. Dit jaar was deze schade niet 

noemenswaardig, zegt Herman. Er zijn toch auto’s in de fik gegaan en persoonlijke schades aan 

mensen? Dat is bij de gemeente niet bekend, zegt de wijktoezichthouder. Brievenbussen of een kapot 

gegooid raam zitten sowieso niet bij de schades van de gemeente. Maar het is al met al een 

verbetering ten op zicht van vroeger want 15 jaar geleden spraken we wel over twee ton aan schade. 

Na het plegen van een incident noteer ik altijd alles ter evaluatie en zo verkrijgt de gemeente een 

beter inzicht over waar er een brand is gesticht of waar brandbaar materiaal kan worden afgestoken 

hierbij krijgen we altijd hulp van het vuurwerkteam. Voor dit jaar zijn we afgestapt van het 

vuurwerkdetectiesysteem want wij vonden dit systeem niet goed genoeg werken om hiermee door te 

gaan. We willen het vuurwerk van de straat af krijgen. Een goede berichtgeving verloopt vaak via 

Twitter en er zijn mensen die zich er landelijk hard voor maken. Een verbod op vuurwerk dat is 

makkelijker te handhaven. Aan het Wibautplein wordt vaak zwaar vuurwerk afgestoken en je zag dat 

verschillende ouders de kinderen van 10 jaar op de dag van vuurwerk voorzagen, dat is zorgelijk vindt 

Herman. Degenen die echt veel overlast veroorzaken zijn jongeren en ze zijn niet echt op één plek 

actief maar lijken wel een soort nomaden, vindt Herman Kriek. We hebben aardig wat gesprekken 

gevoerd met jongeren als preventieve actie en er zijn vuurwerklessen gegeven op de basisschool. 

 

 

2.1 De Klussendienst 

 

Sammy geeft een PowerPointpresentatie, zij is geboren en getogen Schiedammer en zij woont in 

Nieuwland. De Klussendienst is een laagdrempelig project en het is gebleken dat alleen maar thuis 

zitten tot eenzaamheid leidt en de meeste mensen worden daar niet gelukkiger van. We zijn met dit 

initiatief in 2017 gestart en we zijn inmiddels heel erg trots op de behaalde resultaten. We zijn 

gevestigd aan de Meesterstraat in de Kansenfabriek en 2019 was voor ons echt een topjaar waar er 

sprake is van een uitbreiding. We willen voor 2020 onze dienstverlening niet alleen in Nieuwland 

verstrekken maar ook aan de slag gaan in andere wijken van Schiedam dit is besloten omdat wij veel 

aanvragen binnenkrijgen door heel Schiedam. De doelgroep bestaat uit mensen die een grotere 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vaak is het zo dat mensen best willen werken maar er niet gelijk 

toe in staat zijn door allerlei omstandigheden. Iemand kan er bijv. lichamelijk of psychisch niet toe in 

staat zijn of de persoon verricht mantelzorg en vaak is de taal een probleem. Maar als je stil blijft 

staan gebeurt er niks en sommige mensen staan al geruime tijd aan de zijlijn. Simpele dingen die 
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voor ons heel normaal zijn, maar voor hun niet, die kunnen we samen oppakken zoals een telefoontje 

plegen naar de huisartsenpost of waarom gaat de sirene nu elke maand op maandag om 12.00 uur? 

Die mensen komen wel een beetje tot zichzelf vooral als ze zien dat het dan toch lukt, we proberen om 

samen met Stroomopwaarts naar meer zelfstandigheid toe te werken. De kosten voor onze 

dienstverlening liggen niet al te hoog, voor een kleine klus vragen wij €1,50 (bijv. een lampje 

ophangen) en voor de grote klussen vragen wij € 5,- per uur (bijv. een kamer behangen). Bij een 

aannemer liggen de kosten aanzienlijk hoger en betaal je daarnaast ook nog de voorrijkosten. Samen 

ben je veel meer als in je eentje. Deze presentatie wordt digitaal nagezonden.  

 

Reacties uit de zaal: 

Langdurig werklozen hoeveel zijn er naar een baan uitgestroomd? Zo’n 46 procent, daar zijn we heel 

erg trots op maar we beschikken niet over de meest recente cijfers van Stroomopwaarts. Onze 

doelgroep valt allemaal onder het niveau 4 dat zijn personen die bijv. al jarenlang werkloos zijn. Zij 

moeten echt wennen om weer aan het werk te gaan en voor hun is het al een hele opgave om zich nu 

dagelijks om 9.00 uur bij ons te melden en aan de slag te gaan tot 14.30 uur maar zij verkrijgen 

hierdoor wel meer structuur in hun leven. De voorzitter zegt dat hij ook heel tevreden is over het 

resultaat en de aanpak. 

 

 

2.2 Verslag 

Doorlopen conceptverslag 14 november 2019: tekstueel en n.a.v.     

Pagina 1 

Zie agendapunt 2. over:  

Oud en Nieuw – De voorzitter concludeert dat de jaarwisseling over het algemeen in Nieuwland wel 

goed en veilig is verlopen. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen n.a.v. het verslag, de notulen worden goedgekeurd en 

vastgesteld. 
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3 Wijkbudgetten Nieuwland 

Wijkbudgetoverzicht   

Joop merkt op dat hij een behoorlijk budget mist. Het kan inderdaad zo zijn dat dit bedrag niet is 

bijgewerkt op het kredietoverzicht van 7 november 2019. Dat komt omdat het een en ander nog moet 

worden verwerkt en de volgende keer is het overzicht wel meer up-to-date, stelt de wijkregisseur. 

 

3.1 Wijkbudgetaanvragen 13 januari 2019 

Eerste aanvraag 

het popkoor Pleasure bestaat 10 jaar en wij gaan het jubileum vieren, het resterende budget zullen wij 

halen uit de kaartverkoop. 

Tweede aanvraag 

de haningbaskets: een deelnemer stelt voor om naar de plaatselijke bloemist te gaan. Dit bedrag 

wordt al deels gesponsord door Irado en deze partij organiseert de aankoop, het ophangen, het 

afhalen en het opkweken van de beplanting. De bakken zijn al eerder aangeschaft en deze worden 

jaarlijks hergebruikt. Om hoeveel bakken gaat het? Dat kan ik nu niet precies aangeven, ik zal het 

intern nagaan en u dit de volgende keer mededelen, stelt de voorzitter. 

Vierde aanvraag, voor een buurtfeest kan er maximaal € 1500,- worden aangevraagd.  

Vijfde aanvraag 

de opvoedondersteuning is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijdscategorie: 3 t/m 5 jaar. 

 

Voor 2020 ligt het wijkbudget op € 60.900,- daar bij kan het restant voor 2019 worden bijgeteld van 

€ 15.000,- in totaal komt wijkbudget uit op: € 75.900,-. 

Voor dit geheel aan aanvragen hebben wij een bedrag besteed van in totaal € 22.000,-, nu hebben we 

voor 2020 nog vier tranches te gaan. We beschikken momenteel over een vrij besteedbaar bedrag van 

€ 53.900,- aan wijkbudget.  

 

Een deelnemer verzoekt om wat meer omschrijving weer te geven in dit schema met name over waar 

het geld beschikbaar voor komt.  

Een jongere heeft zich aangemeld om plaats te nemen in de regiegroep wat wij zeker aanprijzen. 

 

Vragen/opmerkingen 

Krijgen we nog hulp bij het werven van co-financiering voor Nieuwland Life, het is gebleken dat het 

fonds Schiedam/Vlaardingen dit evenement niet belangrijk genoeg vond.  De regiegroep heeft 

besloten dat er vanuit het wijkbudget € 10.000,- de max is. Christine Pauw is momenteel bezig met 

fondsenwerving om een groter budget voor dit evenement binnen te krijgen want met name het 

inhuren van artiesten is tegenwoordig een stuk duurder. 
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4 Rondvraag en afsluiting 

Herman Kriek van de werkgroep Buitenruimte zegt dat er op donderdag 9 juli van 19.00-21.00 uur 

een wijkschouw voor het voorjaar/zomer zal plaatsvinden.  

De najaarschouw zal plaatsvinden op donderdag 5 november 19.00-21.00 uur met als startpunt het 

Willem Dreesplein. 

Het kunstwerk van Wilton Feijenoord is al heel lang kapot en de afdeling Cultuur zou dit kunstwerk 

in onderhoud nemen maar dit is nog niet gebeurd. Op dit moment heeft het geen prioriteit en ik vind 

dat schandalig. Herman Kriek zegt dat hij het vervelend vind dat hij deze melding nog niet heeft 

vernomen, als ik het weet dan kan ik er nog eens een keer achteraan. Meestal weten jullie de juiste 

wegen te bewandelen, maar als je dat niet weet neem contact op met de wijktoezichthouder, verzoekt 

de wijkregisseur. 

 

De ja/ja stickers?  

Dit is wel noodzakelijk om op je brievenbus te bevestigen vooral als je gemeentelijke folders en het 

Stadsblad wilt blijven ontvangen. De stickers veranderen per 1 juli en dan ligt er weer een nieuwe 

voorraad voorhanden op het stadshuis en bij de bibliotheek. 

 

Een bosje bloemen, die wordt gegeven door de voorzitter aan een bewoonster. Zij is al bijna 40 jaar 

als vrijwilligster actief en wij willen haar namens het wijkoverleg bedanken voor haar inzet voor 

Nieuwland. 

 

Afsluiting 

Het volgend wijkoverleg vindt plaats op 5 maart 2020 om 19.30 uur. 

 

 

 


