
Verslag Wijkoverleg Nieuwland 

 

1 

19 september 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Wijkoverleg 
Nieuwland 

 
Verslag 

 



Verslag Wijkoverleg Nieuwland 

 

2 

Inhoudsopgave 

1 Welkom, vaststellen agenda, mededelingen en aanvullende 
agendapunten/ verslag 3 

1.1 Verslag 3 

2 Wijkbudgetten Nieuwland 4 

2.1 Rondvraag en afsluiting 4 
 

 

 

 

 

 

 



Verslag Wijkoverleg Nieuwland 

 

3 

1 Welkom, vaststellen agenda, 
mededelingen en aanvullende 
agendapunten/ verslag 

Geen aanvullende agendapunten of mededelingen. 

 

 

1.1 Verslag          

Doorlopen conceptverslag 11 april 2019: tekstueel en n.a.v.     

Vorige keer hebben we een foto gemaakt voor de campagne van het Stedelijk museum Schiedam. Ze 

hebben uiteindelijk de BankGiro Loterij Museumprijs 2019 gewonnen!  

 

Vraag: is al bekend waar het Cruyff court komt?  

Reactie: Nee nog niet, gaat nog tijdje duren. Cruyff court blijft nog wel een tijdje liggen. Hebben nog 

twee jaar om te zoeken naar nieuwe locaties. Strikledepark lijkt alternatief- is centrale plek voor 

West, Nieuwland en Centrum.  
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2 Wijkbudgetten Nieuwland 

Wijkbudgetoverzicht  & Wijkbudgetaanvragen 3 juni 2019  

 

De afspraak is: je krijgt pas het bedrag van je nieuwe, toegekende aanvraag als de oude is afgerekend. 

Vraag: wat is afgerekend?  

Als je zelf je bonnen inlevert of als je brief gemeente hebt gehad? Dat eerste, als je zelf bonnen hebt 

ingeleverd. 

Er zijn veel aanvragen van buurtfeesten. Mooi initiatief. De aanvragen variëren van 800 tot 5000 

euro. Om onduidelijkheid weg te nemen-we stellen een maximaal bedrag in van 1500 euro per 

buurtfeest.  Vraag: regiegroep heeft maximum gesteld- hoe wordt dat bekend gemaakt? Is 

confronterend- mensen raken gedemotiveerd door maximum stellen. Antwoord: verschillen werden 

te groot. We zetten nieuwe afspraak op de site.  

Vraag: hoe tot 1500 euro gekomen? Hebben gekeken naar wat reëel is, wat veel in aanvragen staat.  

Vraag: waar staat welke activiteiten er zijn bij de buurtpost? 

Wordt geplaatst op de Nieuwland site-Nieuwland-schiedam.nl.  

Er is nog steeds genoeg geld beschikbaar in het wijkbudget: eind augustus moeten de nieuwe 

aanvragen binnen zijn. In sept nieuwe regiegroep.  

 
 

2.1 Rondvraag en afsluiting       

Voedselbanktuin mag nog een jaar op het Wibautplein blijven. Blij mee! 

Dit overleg (de mensen die aanwezig zijn) is niet echt een afspiegeling van Nieuwland- neem 

volgende keer iemand mee die dat wel meebrengt en positieve bijdrage kan leveren.  

Iedereen mag een plantje meenemen de zomer in! 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Darius Spencer (wijkregisseur), 

tel. 010-2191029. 
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