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Welkom, vaststellen agenda,
mededelingen en aanvullende
agendapunten

Het wijkoverleg West wordt geopend en de voorzitter heet iedereen welkom.
Het magazine Schiedam West is door de vrijwilligers van de Erker gemaakt en dit magazine wordt nu
in de wijk uitgedeeld. Een groot compliment voor de vrijwilligers.
Op 10 juli zal wethouder Ooijevaar om 17.00 uur de oplevering van de Schrijversbuurt verzorgen.
Bewoners van de Schrijversbuurt zijn huis aan huis uitgenodigd.

1.1 Overlast in en rondom Julianapark
Overlast Julianapark. Bewoners maken zich zorgen over het gebruik van het park. Bezoekers uit de
boten van de haven vertoeven daar tot laat, drinken alcohol, laten een flinke rotzooi o.a. lege
literflessen aan sterke drank en lege blikjes bier. Veel gegil en het is niet meer prettig om ’s avonds
door het park te lopen. Er wordt zelfs ook gebarbecued.
Overlast Volkspark/Sterrebos. Ook daar wordt gedronken en wordt veel rotzooi achtergelaten.
Op de Penninglaan zit een andere groep regelmatig te blowen.
Toezicht en handhaving herkennen de klachten en nemen de locaties mee in hun rondes, net als de
andere partners zoals jongerenwerk en politie. Zij vragen de overlast te blijven melden. De
medewerkers van toezicht en handhaving werken tot 22.00 uur. En anders melden bij de politie.
Kan er geen alcoholverbodszone worden ingesteld? Dit is in bepaalde gebieden zoals het omgeving
station en het centrum geregeld. Is het nu wel of niet toegestaan om alcohol in een park te gebruiken?
In principe is dat niet verboden maar de burgemeester kan in het geval bij veelvuldig voorkomende
overlast wel een plek aanwijzen waar dat niet is toegestaan. De plekken zijn meestal gevoelige
gebieden zoals een schoolplein of een speeltuin of de plekken zoals eerder genoemd. Het is ten alle
tijde bij de politie mogelijk om bij overlast in te grijpen.
Waarom het park niet afsluiten? Wijkregisseur meldt dat dit eerder is uitgezocht. Een park afsluiten
brengt meer met zich mee. Naast juridisch regelen moet ook o.a. het beheer (open en sluiten)
geregeld worden. Wie gaat dat doen? In Zuid en Nieuwland is dat geprobeerd met vrijwilligers te
regelen maar dat is moeilijk op de lange termijn vol te houden. Ook moet de fysieke
ontoegankelijkheid geregeld worden want naast de in- en uitgangen is het park eenvoudig te
betreden.
Snelheid Rembrandtlaan
Er zijn snelheidsmetingen verricht aan de hand van GPS-gegevens. 85 percentiel van alle
geregistreerde snelheden komt uit op een snelheid van 30 km of langzamer bij de Rembrandtlaan van
Noord naar Zuid (27,5 km per uur gemiddeld). Vanaf de Troelstralaan richting BK-laan daar is het
gemiddelde 27,4 km per uur. Wellicht een goed idee om de smiley’s te plaatsen bij de
oversteekplaatsen en deze worden ingezet op bewustwording. Daarnaast zou de schoolzone ten
hoogte van de Genestetstraat richting basisschool het Kleurrijk een mogelijkheid zijn.
Er zullen geen zebrapaden worden aangelegd. Ten eerste omdat de cijfers geen overtredingen melden
en in een 30 km zonegebied geen zebrapad toegestaan. Bewoonster meldt dat een
herhalingsverkeersbord van een 30 km zone wellicht preventief zou kunnen werken.
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Buurtbemiddeling

Maaike de Vries is werkzaam als coördinator. Zij geeft een toelichting op het project
Buurtbemiddeling. Zie voor meer informatie de bijlage.
Buurtbemiddeling draait op vrijwilligers omdat het voor burgers en door burgers is. Maaike is heel
hard op zoek naar vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk is flexibel in te delen naar je eigen agenda en het
team is een leuk team van oud tot jong. U bent van harte welkom. Als u interesse heeft, kunt u een
motivatie sturen naar: buurtbemiddeling@vrijwilligersschiedam.nl en 06-44717799.
Reacties / vragen
Spreken de medewerkers van Buurtbemiddeling ook andere talen? We werken met een
tolkentelefoon, aldus Maaike de Vries. De tolkentelefoon vertaalt wat wij vragen/zeggen of er zit een
tolk aan tafel en die persoon vertaalt wat er aan tafel gezegd wordt.
Stel dat een burger last heeft van een horecabedrijf? In principe doen we dat niet want wij zijn niet
aangesteld onder de afdeling Horeca en Evenementen maar we kunnen ons licht in bepaalde gevallen
wel opsteken, zegt Maaike de Vries. De verordening van de openbare veiligheid van de gemeente kan
erbij gehaald worden.

2.1 Toelichting op procedure keuze coffeeshop
Reacties / vragen
Bewoner meldt dat er geen draagvlak is voor een coffeeshop in de West. Waarom in een woonwijk en
niet op een bedrijventerrein?
Bewoonster meldt dat de gemeenteraad een keer heeft besloten dat de gemeente Schiedam vier
coffeeshops zou kunnen herbergen. Maar het lijkt nu wel of het een verplichting is geworden om
sowieso aan het aantal van vier coffeeshops te komen.
Voorzitter meldt dat het proces inmiddels loopt en kandidaten er op in hebben geschreven.
Met de komst van een coffeeshop zit je gelijk met een groter aantal bezoekers die de wijk
binnenkomen met de auto en vervolgens daar ook de auto kwijt moeten. Het is nu al moeilijk om in
de wijk te parkeren.
Is er zicht op wanneer er een besluit wordt genomen?
Nagekomen bericht: inmiddels is op 15 juli een update gegeven door de gemeente:
Er is nog geen keuze gemaakt voor een aanvrager en een locatie. Voor een aantal locaties heeft het
college het voornemen te besluiten daar geen vestiging van een coffeeshop toe te staan. De
aanvragers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Locatie Rubensplein 4g valt daar ook onder.
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Experimenten mobiliteit (vervoer en
bereikbaarheid) in Schiedam /
enquête parkeren voor West en Zuid
door verkeerskundige Lex Boersma

Lex Boersma licht de experimenten op het gebied van mobiliteit o.a. deelauto’s, deelfietsen en deelscooters er aan komen toe en meldt dat de enquête mobiliteit inclusief parkeren in juli beschikbaar
wordt gesteld. De wijken West en Zuid zullen hierover een huis aan huis brief ontvangen in
september. De gemeente wil graag weten aan welke oplossingsrichtingen de bewoners denken.
Gemeente wil ook experimenten doen binnen de diverse oplossingsrichtingen. Daarom is de
informatie van de bewoners heel belangrijk en ook draagvlak voor de oplossingsrichtingen en de
experimenten.

3.1 Reacties / vragen
Bewoner heeft in februari een verzoek ingediend voor een elektrische oplaadpaal. Er is toestemming
gekregen via vakgroep Mobiliteit over het plaatsen van elektrische oplaadpaal op de hoek van de
Rembrandtlaan met de Genestetstraat. Er staat nog steeds geen elektrische oplaadpaal. Actie:
vakgroep Mobiliteit
Bewoonster vraagt of de enquêtes over enkel digitaal worden toegestuurd. Lex meldt dat huis aan
huis een brief in de wijken Zuid en West worden bezorgd waarin naar de link wordt verwezen. Mocht
iemand niet staat zijn de enquête digitaal in te vullen dan is de mogelijkheid er tot het schriftelijk
invullen van de enquête.
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Verslag vorige
vergadering/Wijkbudget

Doorlopen conceptverslag 1 april: tekstueel en n.a.v.
Er wordt vanuit de aanwezigen aangegeven dat er belangstelling is om eventueel volgend jaar op de
woensdagavond het wijkoverleg bij te wonen omdat dan de grote zaal beschikbaar is. Wijkregisseur
gaat de mogelijkheid na.
Pagina 2
Bij agendapunt 2. zie de laatste alinea, er staat: “bewoner van de veearts meldt”, dat moet zijn:
“bewoner van de veeartsbuurt meldt”.
Pagina 3
Bij agendapunt 4. zie de laatste alinea over: de snelheid en de verlichting van de oversteekplaatsen.
Door de beperkte capaciteit bij vakgroep mobiliteit is hier geen voortgang in te melden. Inmiddels
zijn nieuwe mensen in dienst om dit verder tezamen met verkeerskundige Arjan Breider te trekken.
Pagina 7
Zie agendapunt 7. bij het tweede aandachtsstreepje over: plan van aanpak wijken voor West – de
aanpak participatieproces Schildersbuurt. Zodra de werkzaamheden bij de Fabribuurt gaan beginnen
dan begint het participatieproces van de Schildersbuurt. Verder zullen in 2019 en 2020 een aantal
straten en lanen worden aangepakt zoals de Bosboomlaan en een deel van de Julianalaan tot aan de
Rubenslaan. Ook de François Haverschmidtlaan, als nieuwbouw op Oranjeburgh naar de afronding
toegaat dan de bestrating van de Louise van Colignystraat, de Juliana van Stolbergstraat en de
Noletstraat wordt aangepakt.
Zie agendapunt 7. bij de Magazine West: vijf vrijwilligers lopen het elke week en zij gaan elke week
zo’n 2 of 3 straten af voor de verspreiding.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, het verslag d.d. 1 april 2019 wordt goedgekeurd.

4.1 Wijkbudget West
Er zijn 10 aanvragen behandeld door de regiegroep wijkbudget West (een groep bewoners die
gemandateerd zijn door het college van burgemeester en wethouders). 9 aanvragen zijn goedgekeurd
en 1 aanvraag is aangehouden.
Het begeleiden en uitzenden van digitale radio vanuit de Erker, deze aanvraag is goedgekeurd voor
een bedrag van € 1145,-;
Straatactiviteit Burgemeester Knappertlaan, deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van €
500,-;
High tea middag voor jong en oud met mooie vertelling over Schiedam door Historische vereniging
Schiedam, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 240,-;
Winterlicht 2019 in het Julianapark, is gehonoreerd voor een bedrag van € 6000,-;
Graaf Florisstraatfeest, deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 700,-;
Hanging baskets Charlotte de Bourbonstraat – Anna van Burenstraat, deze aanvraag is aangehouden.
Straatactiviteit / bbq, deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 750,-;
Bridgemates, deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 1500,-;
Stichting de Erker / zangkoor, deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 2.375,-;
Twee Victor Veilig poppetjes, deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 100,-.
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Stand van zaken projecten in de wijk

Nieuwbouw Fabriplein. Officiële start nieuwbouw heeft plaatsgevonden op 25 juni jl. door wethouder
Finhas en directeur bestuur Woonplus Bob Venhuizen.
Nieuwbouw Het Gewilde Westen in de Liduinabuurt: evaluerend gesprek met bewonersgroep op 9
juli aanstaande.
Schrijversbuurt. Op 10 juli wordt officieel de buurt opgeleverd. Er zijn staan nog wel enige punten
open, die ook met de gemeente en de aannemer moeten worden opgepakt.
Aleidastraat. Op 16 juli vindt een bewonersbijeenkomst plaats over de aanpak van de Aleidastraat.

5.1 Rondvraag
Klachten Vriendschapsplein
-Bewoners melden de overlast van de hangjongeren. Hangen tot laat op het plein, veel
geluidsoverlast, intimidatie van de groep op overige bewoners en de kleine kinderen. Ook zijn er
zorgen over een bewoner die naar medebewoners uithaalt. Verder is sinds oud en nieuw zijn er vele
vernielingen aan de speelelementen en de ondergrond. Niets wordt hersteld. Ook is de camera kapot
gemaakt. Actie: gesprek met partners o.a. wijkregisseur, politie, woonplus, toezicht en handhaving en
welzijnsorganisatie Dock over gemelde overlast.
Klachten over Frans Halpsplein
-Een deelnemer meldt dat na tienen overlast is van harde muziek. Er wordt op straat gebarbecued.
Voorzitter meldt dat het plein al een aandachtslocatie is voor de partners en deze meldingen worden
meegenomen.
Liduinastraat.
-De kippen en de haan van de kippenboer zorgen voor een hoop kabaal in de ochtend. Actie:
handhaving en toezicht.
De Genestetstraat in de Schrijversbuurt:
-Melding over vervuiling, onder andere blikjes en zelfs lachgaspatronen en ‘s avonds veel hangjeugd.
Voorzitter vraagt vervuiling de melden via buitenbeterapp of bellen naar gemeente. Niet wachten tot
een wijkoverleg. Actie m.b.t. hangjeugd: aandachtslocatie voor de partners in de wijk.
De Buitenbeterapp, wat gebeurt er met de meldingen?
-Zijn er patronen te onderkennen. Worden er verbanden gelegd? Wat kunnen bewoners verwachten.
Voorzitter meldt dat door Irado op niveau de buurt wordt schoongehouden. De wijken vallen onder
de categorie: C. Er mag wat liggen op straat.
Bewoners melden de hoge stand van onkruid. De wijkregisseur herkent dit, mede door het weer
groeit het onkruid snel. Irado is er druk mee bezig.
De Potgieterstraat: bewoner maakt zich zorgen. De hulpdiensten zoals de brandweer kunnen er niet
doorheen. Zelfs als de auto’s goed geparkeerd staan. Actie: vakgroep Mobiliteit.
De voorzitter bedankt de deelnemers van het wijkoverleg West. Het volgende wijkoverleg West vindt
plaats op 30 september om 20.15 uur.
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