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Opening en Verslag

Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen 0welkom.
Afmeldingen: TdB, JT, ET, TB, JV, MV, JB, HB
De presentielijst is AVG proef (Algemene verordening gegevensbescherming). Wijzigingen voor deze
lijst kunnen per e-mail worden toegezonden aan: secretariaatwo@schiedam.nl. Gegevens op de lijst
aangeven is voor eigen verantwoordelijkheid.

1.1 Verslag bijeenkomst 13 juni 2019
Het verslag vergadering wijkoverleg Spaland-Sveaparken d.d. 13 juni 2019 wordt nagelopen, zowel
inhoudelijk als tekstueel.
Pagina 4
-AED
Wordt er bijgehouden hoe vaak een AED wordt gebuikt?
De voorzitter geeft aan dat de Hartstichting kan zien of een AED open is geweest. Indien een AED
gebruikt is dan dienen er ook nieuwe pads op geplaatst te worden.
-AED
Waar komen de AED’s in de wijk te hangen?
De voorzitter geeft aan dat de wijk bepaalt waar de AED’s komen te hangen. De werkgroep is nog op
zoek naar adressen. De AED’s zijn al drie maanden beschikbaar om opgehangen te worden.
-Smiley
Herman Kriek geeft aan dat de smiley die hangt ter hoogte van de Linzenakker gerepareerd is. Deze
smiley hangt nu bij de Gaarden.
Pagina 5
-Parkeren in Noord
Op de locatie Olaf Palmeborg wordt de rolcontainer vaak niet geleegd door Irado omdat hier auto’s
voor geparkeerd staat die daar niet mogen staan. Hier dient een fysieke oplossing voor te komen.
Herman Kriek geeft aan dat dit tot nu toe is gelukt met handhaven. Er is een aantal bekeuringen
uitgeschreven. Hij heeft geen klachten meer ontvangen.
Vanuit het overleg wordt echter aangegeven dat op deze locatie steeds een witte auto fout geparkeerd
staat en andere kant staan zeker 6 á 7 auto’s verkeerd geparkeerd voor de opgang en voor het
elektriciteitshuisje. Bewoners die hier last van hebben kunnen dit doorgeven via de buitenbeter app.
Herman Kriek gaat samen met Handhaving de situatie opnieuw bekijken. Actie Herman
Kriek/Handhaving
Pagina 7
-Staat van de wijk
De PowerPoint versie van de ‘Staat van de wijk’ wordt samen met het verslag door de voorzitter
toegezonden aan de deelnemers van dit overleg. De deelnemers geven aan deze presentatie niet te
hebben gekregen. De voorzitter gaat deze alsnog toesturen. Actie voorzitter
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Pagina 9
-Beplanting Olaf Palmeborg
De Olaf Palmeborg is vorig jaar opgehoogd. Er liggen nog drie gleuven met zand waar beplanting in
zou komen. Herman Kriek geeft aan de beplanting geplaatst is.
-Wijkschouw
De wijkschouw wordt gehouden op 5 november van 19.00 tot max 21.00 uur. Het verzamelpunt is de
Malmö.
Pagina 10
-Auto’s op terrein Kerkweg
Er komen veel klachten over de auto’s die op het terrein staan naast de kinderboerderij op de
Kerkweg. Herman Kriek heeft de situatie bekeken. Het betreft hier een eigen terrein waar veel
materiaal ligt opgeslagen. De eigenaar gaat het terrein opruimen als de verbouwing van zijn huis
gereed is.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 13 juni 2019 worden vastgesteld, met dank
aan de notulist.
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Presentatie campagne 'Schiedam
Waterklaar, aan de slag met
wateroverlast'

Arjen Kuin raadslid van D66 is vandaag aanwezig bij het wijkoverleg voor het geven van een
presentie voor de campagne 'Schiedam waterklaar, aan de slag met wateroverlast'.
In maart 2019 is het Klimaatadaptatieplan Schiedam goedgekeurd door de gemeenteraad.
Arjen en nog drie andere raadsleden zijn lid van de klankbordgroep.

2.1 Besproken punten
Aanleiding
-Klimaatverandering - droogte, overstroming, wateroverlast en hitte. Bouwen in de stad.
-Waarom is dit een probleem? Wegen + Daken en tuinen.
Met als gevolg?
-Overlast of schade door 'te veel' of 'te weinig' water.
-Wateroverlast op straat en in de woning.
-Bodemdaling en funderingsschade.
Hoe kunnen we de stad weerbaarder maken?
-De sponswerking van de stad te vergroten & de riolering ontzien.
-Vasthouden, Bergen, Afvoeren.
Wat doet de gemeente?
-Inzicht in de kwetsbare plekken.
-Aan de slag met maatregelen in de publieke ruimte.
-Klimaatadaptatie meenemen met alle projecten.
-Klimaatbestendige maatregelen treffen.
-De stad op hoogte houden.
-Klimaatbestendig ontwikkelen en beheren.
Overzicht van Schiedam per wijk met kwetsbaarheid wordt getoond. Voor Spaland/Sveaparken geldt
kwetsbaar bij droogte in verband met te lage grondwaterstanden.
Projecten die al zijn uitgevoerd worden besproken: Spoorstraat, Schieveste, Aleidastraat/Van
Smaleveldtstraat, Bijdorp, Groenoord Midden, Boerhaavelaan, Stephensonstraat, Lange Kerkstraat &
Grote Markt.
We hebben de Schiedammers nodig 50% van de ruimte is particulier bezit en 50% van de ruimte is
openbaar gebied.
Schiedam Waterklaar
- Jullie informeren over wat er kan.
- Informatie op te halen voor de stimuleringsregeling.

5

Verslag Wijkoverleg Spaland/ Sveaparken

Hebben bewoners nog voorstellen die meegenomen kunnen worden in de stimuleringsregeling?
Bewoners kunnen ook advies krijgen voor maatregelen. De stimuleringsregeling komt in 2020.
Wat kunt u doen?
-Tegel eruit, plant erin.
-Plaats een regenton.
-Afkoppelen regenpijp.
-Zorg voor beplanting.
-Leg een (verdiepte) tuin aan.
Wat gaan wij stimuleren?
Verminderen van afstroming van regenwater via dak, terras en verharde tuingedeelte naar het riool.
Wij hebben 3 vragen voor jullie.
1. Heeft u al klimaatbestendige maatregelen genomen aan uw dak of tuin?
2. Zo niet, bent u bereid om dit in de toekomst te doen?
3. Wij hebben aan een aantal maatregelen gedacht, maar welke zou u dan willen nemen?
Vergeet voor meer informatie niet te kijken op: schiedam.nl/waterklaar.
Suggesties voor het nemen van maatregelen kunnen hier ook op geplaatst worden.
Vanuit het wijkoverleg worden de volgende voorbeelden aangegeven: Voorbeeldtuin, waterton,
vlinderplant uitdelen, in nieuwe wijken rekening mee houden, gemeente dient het voorbeeld geven,
groene daken, vlonders in de tuin, onderhoudsvriendelijke tuin, met ophogingen bewoners hierover
informeren en regenwater afkoppelen van het riool.
De folder Schiedam Waterklaar wordt uitgereikt tijdens het wijkoverleg.
Arjen wordt bedankt voor het geven van de presentatie en zijn aanwezigheid.
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Wijkbudget

Er zijn vier aanvragen besproken door de regiegroep:
Aanvraag Halloween, spookhuis en optocht > € 1.000,- akkoord.
Aanvraag verlichting kunstwerk Velden > € 2.155,- akkoord.
Aanvraag muziekvereniging Sint Radboud - huifkar op 8 september € 300,- akkoord.
Aanvraag Sint Radboud kerstconcert > € 250,- akkoord.
De voorzitter geeft aan dat er nog ruimte is in het budget. Er kunnen nog aanvragen worden
ingediend.
Meer bekendheid geven aan het wijkbudget door middel van banner bij activiteiten + speciale huis
aan huis wist je dat over het wijkbudget in de wijken Woudhoek en Spaland/Sveaparken.
Er is een verzoek ontvangen van de heer HN over de hanging baskets. Tijdens een fietstocht in Delft
heeft hij foto’s gemaakt van de hanging baskets die daar hangen. De kwaliteit van deze baskets is vele
malen beter dan de baskets die in onze wijk hangen. Gevraagd wordt of de kwaliteit bij ons in de wijk
van de baskets beter kan. Liever minder baskets maar met een betere kwaliteit. Kan hier extra geld
voor beschikbaar gesteld worden? De voorzitter geeft aan dat de plantenkeuze van geraniums een
goede keuze is qua watergeven. Andere plantkeuze kan maar dan dient er meer water gegeven te
worden. Per bak is dat al gauw zo’n 60 euro extra. De voorzitter weet niet of Irado vaker kan komen
om water te komen geven. De voorzitter gaat navragen wat hierin mogelijk is qua andere mix en
water geven. Actie voorzitter
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Mededelingen vanuit de gemeente /
stand van zaken langlopende
kwesties

Gaarden 2021
Intern bij de gemeente is er beweging voor de Gaarden. Volgend jaar wordt er waarschijnlijk
begonnen met het voortraject qua ophogen van de wijk.
Rapportage Bachplein/Hof van Spaland
De tussenrapportage wordt uitgereikt tijdens het wijkoverleg.
In het najaar komt mevrouw Thinka Bor-Reijinga waarschijnlijk een keer langs bij het wijkoverleg
voor het geven van aanvullende informatie.
Meting Polderweg
Er zijn snelheidsmetingen gedaan op de Linzenakker en de Gaarden van 16 april tot en met 1 juni.
Op Linzenakker reed 85% 20 km of zachter. De Linzenakker is een woonerf van 15 km per uur.
Maximaal werd er 53 km per uur gereden.
Op de Gaarden reed 85% 25 km of zachter. De Gaarden is een 30 km zone. Maximaal werd er 60 km
per uur gereden.
De metingen worden samen met het verslag door de voorzitter toegezonden aan de deelnemers van
dit overleg.
De metingen worden ook gepubliceerd in de Spalander. Actie voorzitter
Smileys
De smileys hangen nu bij de Göteborg, de Gaarden en de Zwaluwlaan.
Suggesties voor het verhangen van de smileys kunnen doorgegeven worden aan de voorzitter. Actie
deelnemers
Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober wordt de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd in De Erker. De folder wordt
uitgereikt tijdens het wijkoverleg.
Volgende wijkoverleg
Agendapunten volgend wijkoverleg:
Oud en nieuw.
Ontwikkelingen vliegveld.
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Ontwikkelingen spoorwegovergang
aan de Kandelaarweg door Dominik
van Lankeren, beleidsadviseur
Stedelijke Mobiliteit gemeente
Schiedam

De gemeente Schiedam is eerder dit jaar benadert door ProRail over het verbreden
(spoorverdubbeling) van het spoor tussen Rotterdam/ Schiedam en Delft. Er blijft op het hele traject
nog maar een spoorwegovergang bestaan namelijk die aan de Kandelaarweg. Dit is een kwetsbaar
punt dat aangepakt dient te worden. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag werken hier naast de
gemeente Schiedam ook aan mee. De opties voor deze spoorwegovergang dienen bekeken te worden.
Het afsluiten van deze overgang is echter geen optie. Een verbinding met de Kandelaarweg vanuit de
Schiedamse kant dient te blijven bestaan. Een tunnelbak neerleggen op deze locatie is geen goede
oplossing voor de omgeving. De opdracht is meegegeven om wat wijder in de omgeving te kijken.
Wellicht de Polderdwarsweg als ontsluitingsweg. Voorlopig zijn de partijen nog met elkaar in gesprek
hierover. In de 2e helft van oktober/begin november zal er een datum geprikt worden voor een
vervolg gesprek tussen de gemeente en ProRail.
ProRail is ook voornemens om een brief rond te sturen waarin zij om de reacties van de bewoners
vraagt om zo ideeën en verwachtingen vanuit de omgeving te verzamelen. Tot nu toe ligt alles nog
open.
Mobiliteitsvisie
De gemeente Schiedam wil samen met de bewoners van Schiedam werken aan een mobiliteitsvisie.
Hoe kijken bewoners aan tegen de verkeersveiligheid in de stad aan? Wat zijn mogelijke
oplossingsrichtingen voor de parkeerproblematiek? Zie voor nadere informatie ook:
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/mobiliteit-in-schiedam.
U kunt nu al meedenken en uw mening en uw ideeën geven. Dit kan door het invullen van de enquête
mobiliteit en parkeren. De vragenlijst kunt u invullen tot en met 31 oktober 2019.
Op 31 oktober wordt er een wijktafelbijeenkomst georganiseerd voor Woudhoek, SpalandSveaparken en Kethel bij wijkcentrum de Brug vanaf 20.00 uur.
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Rondvraag en Sluiting

Wijkindeling CBS
De wijkindeling van het CBS is nu onlogisch. De voorzitter geeft aan hier niets meer over gehoord te
hebben.
Abri
Bij bushaltes waar je alleen maar uitstapt staat nu ineens een abri. Dit wordt gezien als geld
verspilling. Als er geld uitgegeven kan worden dan zou het logischer zijn om de stoepen te verhogen
zodat er makkelijker in en uitgestapt kan worden. Herman Kriek geeft aan dat de bushokjes zijn van
het reclamebureau die deze plaats. Omdat de bussen in de wijken Oost en Zuid alleen nog maar
rondjes rijden waren er abri’s over. Deze zijn herplaatst bij bushaltes waar nog geen abri was.
Reclame technisch is dit interessant. Dit kost de gemeente Schiedam geen geld.
Fietstocht
Op 30 september wordt er een fietstocht georganiseerd door Seniorenwelzijn. Een folder hiervoor
wordt uitgereikt tijdens het wijkoverleg.
Vrijwilligers gevraagd
Seniorenwelzijn is in samenwerking met het WOT op zoek naar vrijwilligers die de digitale vragenlijst
voor het wijkpeil, samen met bewoners middels een interview bij de mensen thuis, willen invullen.
Met het wijkpeil wordt uitgezocht wat mensen nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen. De
vrijwilligers worden gevraagd voor de een op een interviews met bewoners voor het Bachplein en de
wijk Nieuwland. Hier is een vacature voor opgesteld. Deze vacature wordt via de voorzitter
rondgestuurd. Actie Seniorenwelzijn
Schiedamse tulp
Weet iemand waar de Schiedamse tulp gekocht kan worden?
De Schiedamse tulp is de bestellen via internet.
Asfaltwerkzaamheden
Herman Kriek geeft aan dat er dit weekend nog asfaltwerkzaamheden zullen plaatsvinden op de B.
van Haarenlaan. Voor verder informatie zie de website van de gemeente Schiedam.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar komst en
bijdrage.
Het volgende wijkoverleg is op 21 november 2019
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