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Opening / verslag bijeenkomst 21
november 2019

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom.
Afmeldingen: JV, MV
De presentielijst is AVG proef. Wijzigingen voor deze lijst kunnen per e-mail worden toegezonden
aan: secretariaatwo@schiedam.nl.
Gegevens op de lijst aangeven kan ook, maar dit is voor eigen verantwoordelijkheid.

1.1 Verslag bijeenkomst 21 november 2019
Het verslag vergadering wijkoverleg Spaland-Sveaparken d.d. 21 november 2019 wordt nagelopen,
zowel inhoudelijk als tekstueel.
Pagina 4
Mobiliteitsvisie
Op 20 november is er een avond georganiseerd over de mobiliteitsvisie. De ideeën voor de visie zijn
besproken en de bewoners hebben aangegeven wat ze hiervan vinden. Vanuit de bewoners zijn ook
ideeën aangeleverd. Binnenkort zal er een website geopend worden voor nadere informatie. Hier
komen ook de ideeën op te staan. De voorzitter geeft aan dat hier nog geen nadere informatie over
bekend is. Een deze weken zal de website geopend worden.
Pagina 4
Reclame Abri's
Het reclamebureau JCDecaux is verantwoordelijk en verzorgt de reclame in de Abri's.
Pagina 8
Schouw 5 november
Herman Kriek en de wijkagent Karel Oprel zijn na de schouw ook nog samen door de wijk gereden en
hebben een aantal punten doorgegeven aan Irado. Gevraagd wordt welke punten dit waren. Herman
geeft aan dat het ging om een verkeerd bord, een gele streep en een straatnaambord.
Pagina 11
AED's
Er zijn drie AED's aangeschaft door het wijkbudget. De drie locatie voor deze AED's in de wijk zijn
bekend. Er komt een AED te hangen in De Velden, in De Gaarden en bij de basisschool De Vlinder.
Pagina 12
Hoogteverschil Dirk
Bij de Dirk supermarkt is het door hoogteverschil moeilijk om hier met een winkelwagen te lopen.
Berry Klaris geeft aan dat hier iets aan gedaan gaat worden. Hij gaat samen met Irado en de Dirk
afstemmen wanneer deze werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd.
Actie Berry Klaris
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Pagina 12
Bladkorven
De bladkorven voldoen niet omdat de mazen te groot zijn. Herman Kriek geeft aan dat er bekeken
wordt of er fijnere mazen in de bladkorven kunnen worden geplaatst. Een aandachtspunt hierbij is
wel dat de korven goed moeten kunnen blijven doorwaaien. Actie Herman Kriek
Pagina 13
Fietsbruggen
De twee fietsbruggen ter hoogte van de Piramidewoningen worden vervangen. Ineens was de brug
helemaal weggehaald. Herman Kriek geeft aan dat deze bruggen inmiddels klaar zijn en dat hij hier
niets van wist. Vanuit het overleg wordt aangegeven dat begin december de bruggen zijn
schoongespoten waardoor valpartijen zijn ontstaan.
Goof Muilwijk geeft aan dat Irado twee maal per jaar de bruggen schoonspuit (in het voor- en
najaar). Hij gaat dit bespreken met Irado.
Pagina 13
Fietsbrug onder de spoorburg
De fietsbrug onder de spoorbrug staat regelmatig onder water. Hierdoor wordt de toplaag eraf
gereden. Aangegeven wordt dat er nog steeds water op de burg ligt. Herman Kriek heeft hierover
contact gehad met het Hoogheemraadschap. Blijkbaar hebben zij hier nog niets aan gedaan. Herman
gaat nogmaals contact opnemen met het Hoogheemraadschap. Actie Herman
Pagina 13
Glasvezel in de buitengebieden
Wat is de positie van de gemeente voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden? Bewoners
dienen € 1.900,- voor een aansluiting te betalen terwijl andere Schiedammers hier niet voor hoeven
te betalen.
De voorzitter geeft aan dat de gemeente hier alleen maar medewerking aan verleend. Voor de
bedrijven die het glasvezel aanleggen zijn de buitengebieden commercieel niet aantrekkelijk, vandaar
dat de bedrijven om een bijdrage per aansluiting vragen.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 21 november 2019 worden vastgesteld, met
dank aan de notulist.
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Presentatie Integraal
Uitvoeringsprogramma Buitenruimte
(IUPB) van de gemeente Schiedam
door Goof Muilwijk en Stephan van
der Sande

Vanuit de gemeente Schiedam is ook Berry Klaris (beheercoördinator civiel) aanwezig bij dit
wijkoverleg.
Aan de hand van een presentatie wordt uitleg gegeven over de volgende punten:
Integraal Uitvoeringprogramma Buitenruimte (IUPB).
Schiedam onder handen.
Areaal wegen in m2.
Randvoorwaarden voor beheer civiel.
Meldingen Buitenruimte.
Hoe hebben we de uitvoering georganiseerd.
Meerjarenplanning IUPB.
Systematiek programmering.
Leidraad voor prioritering.
Metingen zettingssnelheid vanuit satelliet.
Vragen en/of suggesties:
Hoe lang werken jullie al met de satellietbeelden? Dit is relatief nieuw. De 1e data die gebruikt
konden worden zijn uit 2009. Deze data kwamen in 2015/2016 voor het eerst beschikbaar. De data
worden gezien als heel objectieve data.
In wijken waar gaslekken zijn geweest, monitoren jullie daar extra? Gaslekken worden gerepareerd
door de nutsbedrijven. Voor zover bekend controleren de nutsbedrijven niet actief; alleen op
meldingen.
Olaf Palmeborg. Deze locatie wordt apart opgehoogd. Aanvang datum aanpak wordt nog bekeken. De
hele wijk staat op de planning voor 2024. Op de Olaf Palmeborg zijn woningen waar de
waterleidingen spontaan springen. Aangegeven wordt door Goof Muilwijk dat de flat formeel een
zaak is van de eigenaar. De gemeente kan hier niets mee omdat hier geen sprake is van een acuut
gevaar. De aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de huiseigenaar.
Wat is de gradatie voor het opknappen van een houten brug of het vervangen door een stalenbrug.
Goof Muilwijk geeft aan dat deze afweging gemaakt wordt per brug. Hier is niet een eenduidig
antwoord op te geven. Over het algemeen is het voor de gemeente goedkoper om een brug te
repareren.
Een kopie van de presentatie wordt tijdens het wijkoverleg uitgereikt.
De voorzitter bedankt Goof , Stephan en Berry voor het geven van de presentatie en hun
aanwezigheid.
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Resultaat Bewonerenquête 2019 van
bewonersgroep Noordrand2025
door Jan Boumans

In oktober 2019 is er door bewoners uit de wijken Spaland/Sveaparken en de Woudhoek een nieuwe
bewonerenquête uitgezet. Het verzoek om de enquête in te vullen is per brief naar 6000 huishoudens
gestuurd.
De respons op de enquête was 1573 reacties.
Een kopie van de presentatie wordt tijdens het wijkoverleg uitgereikt.
Verdere informatie kan bekeken worden op: www. noordrand2025.nl.
De belangrijkste conclusies uit deze enquête zijn:
Duurzaam wonen. Jongeren zijn meer milieubewust dan ouderen.
Een reden om te gaan verhuizen is een verandering in de gezinssamenstelling (huidige woning is te
groot voor 50+).
Voor jongeren met kinderen geldt dat de woning te klein is.
Wat willen bewoners betalen voor een woning per maand? De meeste geven aan tussen de € 500 en €
750 te willen betalen voor een woning, met een maximaal van € 1.000.
Een centraal gelegen en goed bereikbaar gezondheidscentum is belangrijk. Er is behoefte aan onder
andere goed bereikbare huisartsen, fysiotherapie, apotheek en bewegingsbegeleiding.
Bijvoorbeeld in de beoogde nieuwbouw op het Bachplein. Over twee weken vindt er weer een overleg
plaats met de zorgverleners om hier verder op in te gaan.
Mobiliteit. De meeste huishoudens beschikken over 1 auto, 29% heeft 2 auto's en 3% heeft 3 of meer
auto's. Hiervan parkeren 46% van de bewoners op eigen terrein. In wijk is nauwelijks ruimte om
meer parkeerruimte te creëren.
Welk vervoersmiddel wordt het meest gebruikt? 54% maakt gebruik van de auto, 33% maakt gebruik
van de fiets of e-bike. Van het openbaar vervoer wordt nauwelijks gebruik gemaakt.
Hoe vaak bezoekt u het Hof van Spaland? 61% bezoekt dit (bijna) elke week (voornamelijk
functioneel), 30% bezoekt dit (bijna) dagelijks.
Is er behoeft aan meer horecavoorzieningen met lunch- en diner mogelijkheden in het Hof van
Spaland? 45% heeft hier behoefte aan en 55% heeft hier geen behoefte aan.
Uit de enquête blijkt dat er ook behoefte is aan seniorenwoningen.
Er zijn 350 reacties binnengekomen op de open opmerking. Hieronder veel klachten over de OV in de
avond en veel positieve reacties dat we dit als team doen. Het team gaat hier zeker mee door.
Wat gaan we hier verder mee doen? De resultaten van de enquête worden onder andere gebruikt om
actief te lobbyen voor een betere woningvoorraad, waardoor ouderen en jongeren kunnen
doorstromen en het realiseren van een gezondheidscentrum.
Ruud vd Pol is zaterdag 1 februari te zien in het programma ‘Onder Ogen’ van SchieTV.
De voorzitter bedankt Jan Boumans voor het geven van de presentatie.
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Wijkbudget

Het bedrag voor het wijkbudget 2020 = € 21.000,-. Dit was eerst
€ 21.200,- (i.v.m. herberekening ten gunste van de wijk Kethel).
Er is een aanvraag besproken door de regiegroep:
Aanvraag HB > drie bijenhotels op bijenbaan € 1.450,- akkoord.
Verder zijn de uitgaven voor Hanging Baskets (€ 2730,-) en sfeerverlichting (€ 2500,-) gereserveerd.
Naar aanleiding van een verzoek van de regiegroepen zijn aangeschaft: een logo, twee banners per
wijk, 2x per jaar Wist je dat special in Het Stadsblad. De twee banners voor de wijk
Spaland/Sveaparken worden getoond tijdens het wijkoverleg. De banners worden gestald bij het
WOT.

4.1 Terugblik Oud en Nieuw 2019-2020
Herman Kriek geeft een presentatie over de terugblik jaarwisseling Oud & Nieuw 2019-2020.
Gelukkig geen grote incidenten!!!
Maar we kunnen helaas niet spreken over een rustige jaarwisseling
Bekogelen hulpdiensten met vuurwerk = onacceptabel!!!
Eén hulpverlener als gevolg met lichte verwondingen naar het ziekenhuis.
Veel kleine brandjes verspreid over de stad. Grote branden gelukkig kunnen voorkomen.
Voor- en tijdens de jaarwisseling regelmatig meldingen van containerbranden.
Veel schade aan scholen. Onder anders veel ruiten gesneuveld.
Beginnende brand sportzaal in oost kon gelukkig snel worden geblust.
Voor- en tijdens de jaarwisseling diverse voertuigen in brand.
Zwaar illegaal vuurwerk zorgt, vooral in de aanloop naar oud en nieuw, voor veel overlast en schade.
Preventieve aanpak werkt:
Veel (mogelijk) brandbare materialen zijn voortijdig van de openbare weggehaald.
Succesvolle inzet op het vroegtijdig opsporen van verzamelen en opslaan brandbare materialen zoals
kerstbomen en pallets, met name in Tuindorp & Oost. Veel grote branden kunnen voorkomen.
Uitreiken waarschuwingen/ preventieve last onder dwangsom.
Voorlichting op (basis) scholen.
15 vuurwerkvrije zones.
Oplettende bewoners.
Totale schade aan gemeente eigendommen tijdens de jaarwisseling 2019-2020 gemeente Schiedam:
€ 33.563,-. In het jaar 2018-2019 was de totale schade € 60.734,30.

Totale schade per wijk
Centrum

2020
2019
€
650,00 €
822,40
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Kethel
Zuid
Woudhoek
Oost
West
Groenoord
Spaland Svea
Nieuwland
Beatrixpark

€
€
€
€
€
€
€
€
€

839,00
6.765,75
2.104,00
5.399,50
3.165,00
2.075,00
4.195,25
8.369,50
-

€ 4.004,90
€ 7.022,40
€ 1.369,90
€ 7.903,90
€ 14.046,00
€ 5.231,20
€ 10.369,00
€ 8.614,60
€ 1.350,00

Totaal

€ 33.563,00 € 60.734,30

79,05%
3,65%
-53,59%
31,69%
77,47%
60,33%
59,54%
2,85%
100,00%
44,74%

Schade Spaland/Sveaparken
Locatie
Hofpad
Vlinderhoven
Aureliahof
Krona
Aureliahof
Helsingborg
Molendijkveld
Akkers
Abbaborg
Gaardenpad
Lavendelveld

Soort

Afvalbak
Afvalbak
Afvalbak
Afvalbak
speeltoestel beschadigd
beschadigde speel ondergrond
beschadigde speel ondergrond
verkeersbord
verkeersbord
verkeersbord
kolk opgeblazen
Totale schade

€ 520,00
€ 520,00
€ 520,00
€ 630,00
€ 750,00
€ 200,00
€ 300,00
€
83,75
€
83,75
€
83,75
€ 504,00
€ 4.195,25

Vuurwerk en toekomst.
Wat doet de landelijke politiek?
Wat doet Rotterdam en andere buurgemeenten?
Komt er een verbod op knalvuurwerk/ vuurpijlen?
Komt er een landelijk vuurwerkverbod?
Wat zijn de consequenties?
Is het te handhaven?
Voldoende vraagstukken!
De voorbereidingen voor de jaarwisseling 2020 – 2021 zijn nu al begonnen!
Vragen/opmerkingen:
De burgemeester wordt geadviseerd om zand op de kunstgrasvelden te storten. Herman geeft aan dat
dit gedaan is op de grasvelden waar in vorige jaren grote schades zijn geweest of waar ze verwachten
dat er aan de velden schade toegebracht kan gaan worden.
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Mededelingen vanuit de gemeente /
stand van zaken langlopende
kwesties

Tiny Forests
In Schiedam worden in de komende anderhalf jaar drie Tiny Forests aangelegd. Een Tiny Forests is
een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. De Tiny Forests zorgen niet alleen
voor meer groen in de stad, ze zijn ook een plek waar kinderen meer kunnen leren over de natuur.
Met deze 'mini-bossen' krijgt Schiedam er op korte termijn maar liefst 1.800 nieuwe bomen bij. In
een Tiny Forests komen wel 600 inheemse bomen op 200 m2. Dat kunnen we in Schiedam goed
gebruiken. Maar minstens even belangrijk is dat kinderen er meer kunnen leren over de natuur.
Daarom gaan we samenwerken met een aantal Schiedamse basisscholen. Schiedam is een van de 16
gemeenten in Zuid-Holland waar Tiny Forests worden aangelegd. Schiedam wordt partnergemeente
voor Tiny Forests dankzij een financiele bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Het eerste
Schiedamse Tiny Forests wordt al in het voorjaar van 2020 aangelegd in Park Groenoord. Van de
andere twee Tiny Forests is nog niet bekend waar ze moeten komen. Het is de bedoeling deze minibossen aan te leggen in het voorjaar van 2021. Iedere Schiedammer mag een voorstel voor een plek
doen. In het najaar van 2020 wordt bekendgemaakt waar de overige twee Tiny Forests komen.

Bericht Hof van Spaland/Bachplein
Herontwikkeling Hof van Spaland/Bachplein. Flyer 6 met procesinformatie herontwikkeling Hof van
Spaland/Bachplein is uitgereikt.
Fietsen stallen bij schoolwoningen
Basisschool Kethel is sinds december met 3 groepen in de schoolwoningen aan de Stockholm
gehuisvest. Een hoop kinderen komen op de fiets naar school. Er dient iets gevonden te worden voor
het stallen van de fietsen.
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Rondvraag

Doorgang brandweer
Gevraagd wordt aan Olof Waltman of hij een keer met de brandweerwagen door De Velden en De
Akkers kan rijden. Er staan veel voertuigen foutief geparkeerd die de doorgang kunnen verhinderen.
Olof geeft aan dat De Velden de laatste onder de aandacht is geweest. Er zijn daar veel
waarschuwingen uitgedeeld. De Akkers kan meegenomen worden in de inspectieronde.
Wegdek Zwaluwlaan
Het wegdek op de Zwaluwlaan (vlak voor de smiley) komt weer omhoog. Hier ligt een onderheide
duiker onder. Berry Klaris gaat bekijken of hier iets aan gedaan kan worden. Wellicht dient hier een
drempel geplaatst te worden met een verkeersbord. Actie Berry Klaris
Fietspad Slimme Watering
Het fietspad aan de Slimme Watering van de rotonde naar de scholen aan de noordzijde zou hersteld
worden en een twee richtingenverkeer fietspad worden. Dit zou gebeuren in 2016 - 2020. In de
planning staat dit fietspad nu in 2024. Goof Muilwijk geeft aan dat de hele ring in noord bekeken
wordt voor auto- en fietsverkeer. Dit fietspad wordt een onderdeel van de mobiliteitsvisie. Goof
Muilwijk gaat kijken of een tussentijdse reparatie noodzakelijk is. Actie Goof Muilwijk
Diepe geulen
Door het rijden met te groot materieel ontstaan er regelmatig diepe geulen langs de bermen. Nu zijn
er weer diepe geulen bij het Jaap de Raatpad. Berry Klaris geeft aan dat de bermen weer hersteld
worden.
Het groot materieel is noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Hier wordt niet op
gestuurd.
Wijkochtend Noordrand
Iedere woensdagochtend tussen 9.00 - 12.00 uur is er een wijkochtend bij wijkcentrum de
Buurtvlinder aan de Stockholm 8. Tijdens de wijkochtend kunnen wijkbewoners terecht met diverse
ondersteuningsvragen. Wijkbewoners zijn onder andere welkom voor het opstellen van brieven, het
invullen van formulieren, wegwijs op het net, aanvragen DigiD, printen & scannen en hulpverlening
in de wijk.
De flyer van het WOT en DOCK wordt uitgereikt tijdens het wijkoverleg. In de toekomst zullen er ook
gastorganisaties uitgenodigd gaan worden zoals buurtbemiddeling, seniorenwelzijn, de wijkagent e.d.
Scooters van Felyx
Er staan veel groene scooters in de wijk van Felyx. Het bedrijf Felyx biedt gedeelde elektrische
scooters op ritbasis aan. Via de Felyx app kunnen gebruikers de dichtstbijzijnde scooter lokaliseren,
reserveren en activeren. Deze scooters worden in de nacht opgeladen (accu vervangen) door het
bedrijf.
Rotonde Zwaluwlaan
De rotonde aan de Zwaluwlaan in Vlaardingen gaat vrijdag 31 januari open. Berry Klaris geeft aan dat
de Hargalaan dan waarschijnlijk ook weer open gaat.
Asfalteren Hargalaan
Gevraagd wordt wanneer de Hargalaan wordt geasfalteerd.
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De Hargalaan wordt pas geasfalteerd na het realiseren van een rotonde bij de Olympiaweg.

6.1 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar komst en bijdrage.
Het volgende wijkoverleg is op 5 maart 2020
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