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1 Opening/ Recente ontwikkelingen 
rond Rotterdam-The Hague Airport 
(RTHA) door Lydia Voogelaar, 
adviseur RTHA gemeente Schiedam 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte  welkom voor het wijkoverleg 

Woudhoek. 

 

Er zijn afmeldingen ontvangen van: MK, HL, Eric Stuijvers (wijkboa) 

 

1.1 Ontwikkelingen rond Rotterdam-The Hague Airport 

 

Lydia Voogelaar geeft tijdens het wijkoverleg een presentatie over de 'Relevante maatschappelijke 

ontwikkelingen in de Luchtvaart'.  

  

Luchtvaartnota 2020 - 2050 Inhoud  

In de Luchtvaartnota 2020-2050 schetst de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een 

nieuwe toekomst voor de luchtvaart in Nederland (beleid). 

Vraag civiele- en militaire luchtvaart neemt fors toe. 

Groei luchtvaart in balans met belangen als veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.  

Denkrichtingen NRD/planMER: 

Leefomgeving, op welke manier zorgt de luchtvaart voor minder hinder en meer woon- en leefgenot. 

Klimaat, hoe vermindert de luchtvaart de uitstoot van broeikasgassen als CO2. 

Economie, hoe versterkt het netwerk van vliegbestemmingen de Nederlandse economie. 

Let wel: in relatie met hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen! 

 

Luchtvaartnota 2020 - 2050 Zienswijze NRD 

Schiphol belangrijkste luchthaven, juist rol en positie regionale luchthavens voor ons van belang. 

Landelijk beleid ook van invloed op te nemen Luchthavenbesluit voor RTHA. 

Daarom participeren in proces Luchtvaartnota, zienswijze NRD ingediend, o.a. 

Aanscherping denkrichtingen, focus op hinderbeperking, factoren als aantal/opeenvolging vluchten, 

piekniveau’s, jaargetijden, etc. meenemen in opstellen van dit landelijk beleid. 

Aanscherping toetsingskader, uitkomsten onderzoek ultrafijnstof naar gezondheidseffecten komen 

nog, wel nu al meenemen in de methodiek en het toets- en afwegingskader van de luchtvaartnota. 

Onderzoeken andere beleidsvariant, dat civiel- en militair verkeer niet kan groeien of op termijn 

mogelijk moet krimpen als gevolg van groei heliverkeer hulpdiensten. 

 

 

Tijdlijn luchtvaartnota 

De tijdlijn begint eind 2017 bij het regeerakkoord voor de aankondiging van de nieuwe 

luchtvaartnota en loopt door tot de zomer van 2020 wanneer het kabinet de nieuwe luchtvaartnota 

vaststelt.   
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Luchtruimherziening Inhoud 

Vraag civiele- en militaire luchtvaart neemt fors toe: besluit over herinrichting hoofdstructuur 

Nederlands luchtruim. 

De luchtruim wordt gemoderniseerd langs drie sporen: 

Het verbeteren van de aansluitroutes Lelystad voor 2023 (valt buiten de plan-MER. 

Een nieuwe hoofstructuur van het Nederlands luchtruim,  inpassing militair oefengebied in het 

noorden van Nederland en herinrichting van het oosten en zuidoosten van het Nederlands luchtruim. 

Ontwikkelen roadmap, plan voor de doorontwikkeling van een duurzaam, robuust en adaptief 

luchtruim vanaf 2023 op weg naar 2035. 

Nog niet het detailniveau van individuele vliegroutes.  

De (voorkeurs)variant wordt in de Planuitwerkingsfase, start 2021, verder uitgewerkt naar een 

gedetailleerd ontwerp. Dan voor ons meer concreet. 

 

Luchtruimherziening Zienswijze NRD 

Zienswijze NRD ingediend, o.a. 

In luchtruimherziening zijn lokale vertrek- en naderingsroutes en aansluitroutes geen uitgangspunt. 

Wijziging van vliegroutes kan echter wel aanzienlijke lokale effecten hebben. Belang voor Schiedam 

met name het reduceren van de huidige interferentie tussen RTHA verkeer en Schiphol verkeer 

(afwijkingen/ veel klachten). Verzoek wel meenemen in te onderzoeken varianten. 

Ook meenemen in te onderzoeken varianten: laagvliegen, milieueffecten als aantal 

geluidgehinderden/slaapverstoorden (geluid), luchtkwaliteit (emissies). 

Voor Schiedam vooral van belang consequenties herinrichting luchtruim oosten/zuidoosten van 

Nederland. 

Luchtruimherindeling gaat om de routes, dus niet om het gebruik en de omvang van het verkeer.   

 

Bestuurlijke besluitvorming en inspraak op luchtruimherziening 

De tijdlijn begint eind 2017 bij het regeerakkoord voor de aankondiging herziening van het nieuwe 

luchtruim en loopt door tot de eind 2020 definitieve voorkeursbeslissing. 

 

Nieuw Luchthavenbesluit RTHA 

RTHA wil uitbreiden / regio wil dat alleen groei binnen de huidige vergunde geluidsruimte mogelijk 

is. 

Voor groei van vergunde geluidsruimte is in de regio geen draagvlak. 

Uitgebreid onderzoek verkenner Joost Schrijnen. 

Vervolgens via de BRR ook schriftelijk en mondeling aan de minister kenbaar gemaakt.  

Planning, de Minister wacht tot na de Luchtvaartnota en Luchtruimherziening, tenzij er draagvlak is 

in de regio voor een eerder moment. Dat is er nu niet. 

Voor aanvraag ook (actuele) onderzoeken nodig als MKBA, economisch onderzoek, plan-MER, etc.  

Wellicht 2020 start procedure met  een NRD. 

 

Overige ontwikkelingen 

Hinderbeperkende maatregelen. 

Actueel overzicht hinderbeperkende maatregelen opgesteld (door BRR op verzoek van Cro). Per 

maatregel aangegeven inschatting haalbaarheid, context is van de maatregel, etc. 

Nu bij Cro werkgroep: beoordeling maatregelen en besluiten tot maximaal twee onderzoeken per 

jaar.  

Vanaf juli 2019 kan iedereen voorstellen indienen via de website van de CRO.  

Belangrijkste discussiepunten in de regio: wel/geen groei binnen/buiten huidige geluidsruimte, 

trauma-/ politiehelikopterverkeer in een/twee geluidsruimtes, wat te doen met vrijkomende 
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geluidsruimte bij het buiten de gebruiksruimte plaatsen van de hulpdiensten en stillere vliegtuigen, 

nachtvluchten, handhavingspunten, vliegen dagranden, stillere vliegtuigen en helikopters, etc.  

 

Ultrafijnstof 

RIVM onderzoek effecten uitstoot ultrafijnstof omgeving Schiphol.  

Uitkomsten 

Korte termijn, de blootstelling aan ultrafijn stof rond Schiphol kan kortdurend effect hebben op de 

gezondheid. 

De resultaten geven geen inzicht in mogelijke lange termijn gezondheidseffecten van ultrafijnstof 

(deze worden in 2021 verwacht). 

 

1.2 Vragen/opmerkingen 

Gaat het vliegverkeer nog verder omhoog? Ja, het vliegverkeer zal blijven groeien. 

In de avonduren en ’s nachts geldt een aantal beperkingen voor wat betreft vluchten, dit heet het 

nachtregime. 

Er komt een Stadserf bijeenkomst.  

 

De voorzitter bedankt Lydia voor het geven van de presentatie en stuurt de presentatie mee met de 

stukken voor de volgende  vergadering. 
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2 Verslag bijeenkomst 4 september 
2019 

Pagina 4 

Ludiek afvalbord 

Het ludiek afvalbord voor het Royaardsplein is door Nicole Cup besteld bij Irado. De precieze locatie 

voor het bord op het plein dient nog bekeken te worden. Actie bewoners met Herman Kriek 

 

Pagina 5 

Snelheidsmeting Kasteelweg 

Ruud van der Pol heeft de snelheidsmeting vergeleken met de vorige snelheidsmeting. Van zijn 

bevindingen heeft hij een verslag gemaakt dat hij gemaild heeft naar Marcel Kreuger en Herman 

Kriek. Zijn conclusie is dat ondanks dat er op deze locatie een smiley hangt er toch nog te hard 

gereden worden. Het verslag van Ruud wordt met de volgende vergaderstukken meegezonden naar 

de deelnemers van dit wijkoverleg.  Actie Marcel Kreuger 

 

Pagina 10 

Bewonersvereniging Kastelenbuurt 

De bewonersvereniging Kastelenbuurt wil graag communiceren over de laatste dingen die nog moet 

gebeuren met betrekking tot de ophoging, alvorens de oplevering gaat plaatsvinden.  

Herman Kriek geeft aan dat er al een aantal zaken zijn opgepakt. Mocht het nog nodig zijn dan dient 

de bewonersvereniging zelf contact op te nemen met Herman Kriek om een afspraak in te plannen.  

Actie bewoners Kastelenbuurt 

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 4 september 2019 worden vastgesteld, met 

dank aan de notulist.  
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3 Terugkoppeling Wijkpeil 
Heijermansplein door Natalie 
Wassink, Seniorenwelzijn 

Natalie Wassink van Seniorenwelzijn geeft tijdens het wijkoverleg een  presentatie over het Wijkpeil 

Heijermansplein.  Het wijkpeil is een onderzoek dat Seniorenwelzijn samen met het WOT Noordrand 

heeft uitgevoerd. 

 

De nieuwsbrief  'Wijkpeil Heijermansplein'  van mei 2019 wordt tijdens het wijkoverleg uitgedeeld. 

Hierin staat de terugkoppeling van  het wijkpeil die naar de bewoners is gegaan.  

 

Doel van het onderzoek? 

Vraag ophalen bij senioren. 

Wat hebben senioren nog nodig om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? 

Voorziet het huidige aanbod nog in een behoefte? Wat zijn verbeterpunten in het huidige aanbod? 

Tijdig signaleren waardoor factoren voor kwetsbaarheid op latere leeftijd gereduceerd kunnen 

worden. 

Senioren informeren over voorzieningen en aanbod in de wijk met betrekking tot wonen/zorg en 

welzijn. 

 

Hoe is de vraag opgehaald? 

Door persoonlijk huisbezoek met instrument wijkpeil. 

Er hebben 48 bewoners deelgenomen aan het onderzoek. 

 

Welke doelen zijn gehaald? 

Uit de resultaten van het onderzoek zijn duidelijke signalen gekomen die kwetsbaarheid aangeven op 

het gebied van gezondheid, Welzijn en mobiliteit.  

Opvallende signalen waren; angst om te vallen, problemen met evenwicht en vitale gezondheid 

(dementie). Maar ook behoefte aan een goed gesprek en iemand om iets mee te ondernemen. 

 

Er is duidelijkheid gekomen over verbeterpunten/aanvullingen in het huidige aanbod 

Naar aanleiding van de resultaten over gezondheid, wonen, mobiliteit en het toenemen van bewoners 

met dementie zijn vervolgacties ondernomen.  

Duidelijk aangegeven gewenst verbeterpunt is de service vanuit de verhuurder (Woonplus). Een 

fysiek aanwezig en aanspreekbaar persoon in het complex zou een gewenste verbetering zijn.  

Daarnaast is behoefte aan mensen die meegaan naar activiteiten, doktersbezoek, boodschappen 

doen, klusjes doen, huishoudelijke taken doen. 

 

Wat zijn de vervolgacties? 

In gesprek gegaan met ketenpartners om de resultaten te delen en te bespreken. 

Er hebben cursussen valpreventie en weerbaarheid plaatsgevonden 

Met woonplus is afgesproken dat zij in 2020 een spreekuur gaan houden in het flat. Eventueel met 

andere dienstverlenende organisaties. 

Alle bewoners hebben een nieuwsbrief met de High lights van de resultaten gekregen. 

Alle bewoners zijn persoonlijk uitgenodigd voor een terugkoppelingsbijeenkomst. 
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Bij de bijeenkomst zijn de aanwezige geïnformeerd over mentale vitaliteit, weerbaarheid, 

valpreventie en gezond eten.  

Er zijn verbindingen gemaakt op het gebied van samen wandelen, helpen met maaltijden, mee naar 

de dokter, samen spelletjes doen, klusjes en boodschappen doen. 

Er is een voorlichtingsbijeenkomst geweest over dementie in samenwerking met Altzheimer 

Nederland. 

Er is in november een wandelgroep gestart onder begeleiding van een bewoner en vrijwilliger. 

Eind november starten Inspiratie workshops gericht op het bereiden van een voedzame lunch in 

combinatie met gezamenlijk eten in samenwerking met Careyn. 

Eind november start een cursus Cognitieve Fitness, gericht op geheugentraining en het bevorderen 

van een vitale geest. 

Alle deelnemers hebben informatie gekregen over het, aan de vragenlijst gerelateerde, aanbod  in de 

wijk. 

Er zijn 8 hulpvragen direct opgevolgd en/of doorverwezen. 

 

Wat gaat er nog gebeuren? 

De vragen en behoeftes op het gebied van wonen worden in samenwerking met de betrokkenen 

opgepakt door Woonplus. 

Deelnemers worden op de hoogte gebracht en geactiveerd om deel te nemen aan het aanbod 

(voortdurend proces). 

Er wordt verder ‘gebouwd’ aan een signalering en ondersteuningsstructuur door middel van 

laagdrempelige dienstverlening door bijvoorbeeld. spreekuren, het creëren van mogelijkheden voor 

ontmoeting en verdieping van contacten.  

 

Opmerkingen 

Er zijn 48 bewoners gesproken in de flat. In de afgelopen maanden zijn er 30 verhuisactiviteiten 

geweest. Dat klopt het verloop in de flat is heel groot.  

Woonplus heeft voor de start een klankbordgroep opgestart en heeft twee vragen toegevoegd aan het 

onderzoek van het wijkpeil. Heeft u weleens contact gezocht met Woonplus en weet u waar u een 

reparatieverzoek kunt indienen en bent op de hoogte wat u kunt doen als u woonoverlast ervaart? 

 

De voorzitter bedankt Natalie voor het geven van de presentatie en stuurt de presentatie mee met de 

stukken voor de volgende  vergadering. 
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4 Wijkbudget/Oud en Nieuw 2019-2020 

Er zijn twee aanvragen besproken door de regiegroep: 

Oud en Nieuws bijeenkomst Koperslagershof: €500,- 

Aanvraag renovatie de Werf > €2.500,- akkoord. 

De renovatie van de Werf is duurder geworden. Vanuit de Woudhoek wordt ook €2.500,- toegekend. 

Als fondsenwerving niet lukt dan is er vanuit het wijkbudget nog een garantstelling gegeven voor 

€2.500,-. 

 

De heer PvO geeft aan ook een aanvraag te hebben ingestuurd.  

Marcel Kreuger gaat dit nakijken en alsnog doorsturen naar de regiegroep ter bespreking. Regiegroep 

is alsnog akkoord gegaan:  

 

Sinterklaasfeest DrieMaasStede: €270,- 

 

 

4.1 Oud en Nieuw 2019-2020 

 

Bianca Ellerkamp van Toezicht & Handhaving en Kees Henkelman van Veiligheid geven een 

presentatie ‘Vooruit kijken op de jaarwisseling’ tijdens het wijkoverleg. 

  

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur op 1 januari. De 

verkoop van vuurwerk vindt plaats op zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 31 

december. 

  

Vuurwerk afsteken hoort bij de jaarwisseling. Het mag verkocht worden en mag afgestoken worden. 

Wat niet mag is overlast of gevaarlijke situaties veroorzaken.  

  

Om overlast te voorkomen worden de volgende extra maatregelingen getroffen. Inzamelen 

kerstbomen en preventief opruimen, verbieden kerstboomverbrandingen, voorlichting op scholen,  

vuurwerkverkoop buiten woongebieden, extra camera's voornamelijk  op hot spots, sport- en 

speelterreinen beschermen, voorkomen schades, afsluiten containers, ogen en oren van de wijk, extra 

inzet van team Toezicht en Handhaving, Politie, Brandweer en Irado, extra ledigen van ondergrondse 

containers, afsluiten prullenbakken, verbieden vreugdevuren en aandacht voor die plekken waar het 

het  afgelopen jaar onrustig was. 

 

Er gaat een lijst rond tijdens het wijkoverleg voor mensen die zich aan  willen melden voor de ogen 

en oren van de wijk.  

  

Voorkomen is beter dan genezen. De meeste maatregelen zijn effectief  maar soms wel 

arbeidsintensief. Heeft u suggesties of tips? 

Sommige maatregelen, zoals de vuurwerkvrije zones, leveren niet het gewenste resultaat.  
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Dit jaar worden er fors minder vuurwerkvrije zones aangewezen dan vergeleken met eerdere jaren. 

Alleen die gebieden waar kwetsbare personen, dieren of panden zijn worden aangewezen (ziekenhuis, 

verpleeghuizen, kinderboerderij, metrostations). 

De 55+ woningen en speeltoestellen en kunstgrasvelden worden niet meer aangewezen. 

 

4.1.1 Hoe kunt u ons helpen? 

 

In de periode voor de jaarwisseling willen we zoveel mogelijk alle brandbare materialen van straat 

hebben. Ziet u nog ergens overlast  gevende materialen of  bent u op de hoogte van verdachte 

situaties, meldt het dan! 

 

Wij zijn bereikbaar via:  

Telefoon 14 010 

De website www.schiedam.nl (contactformulier) 

BuitenBeter app 

Of via de politie 

Telefoon 0900 8844 

Spoed 112 

 

Vraag:  

Vorig jaar was er een whatsapp nummer om te gebruikten bij  vuurwerkoverlast. Deze heeft 

waarschijnlijk niet gewerkt. Kees geeft aan dat dit nummer dit jaar zeker niet meer gebruikt gaat 

worden  omdat whatsapp niet meer door bedrijven gebruikt mag worden.  

 

De voorzitter bedankt Bianca en Kees voor het geven van de presentatie en stuurt de presentatie mee 

met de stukken voor de volgende vergadering. 

 

 

 

 
 

http://www.schiedam.nl/
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5 Mededelingen vanuit de gemeente / 
stand van zaken langlopende 
kwesties/ Rondvraag 

Parkeertellingen Schiedam Noord 

In week 47 gaat onderzoeksbureau Trajan voor de gemeente Schiedam  parkeertellingen doen in 

Schiedam Noord. De tellingen vinden plaats  op verschillende momenten van de week, ook ’s nachts. 

De uitkomsten van de tellingen zijn belangrijk voor het parkeerbeleid. 

 

Strooizout 

Het strooizout is door Irado afgeleverd bij het WOT en De Brug. Als er nog suggesties zijn voor 

uitgifte punten voor strooizout dan kan dat doorgegeven worden aan de voorzitter. 

 

Parkeren Heijermansplein/Faassenplein 

Het parkeren op het Heijermansplein/Faassenplein is bekeken. Er is een rondje door de wijk 

gelopen. Antonio Baglieto van de afdeling Verkeer was hier ook bij aanwezig. Er is een aantal 

plaatsen in kaart gebracht waar eventueel extra parkeerplekken gecreëerd kunnen worden. Hier moet 

wel budget voor worden gevonden. Ook wordt er gekeken of de parkeergarage bij het sportpark 

gebruikt kan worden (tegen een kleine vergoeding) voor het parkeren van bedrijfsauto's en busjes 

(maximaal 6 meter lang en 2,4 meter hoog).  

 

De verzamelde gegevens worden nu verwerkt. De mensen die er de 1e keer bij waren zullen nog een 

keer uitgenodigd worden voor een vervolggesprek.  

 

Noordrand 2025 

De enquête is bijna klaar. Als het meezit wordt deze in week 47 huis aan huis verspreid. In de brief 

wordt uitleg gegeven hoe je bij de link komt op de site om de enquête in te kunnen vullen.  

 

Stadsvisie 

De flyer Schiedam groeit! Groei jij mee? wordt tijdens het wijkoverleg uitgedeeld.  

 

AED's 

Er zijn nog adressen nodig in de wijken Woudhoek en Spaland/Sveaparken om de AED's op te 

hangen. Een voorwaarden is dat zo'n adres 24 uur per dag beschikbaar/bereikbaar is.  

Twee deelnemers aan het wijkoverleg geven aan hier actie op te willen ondernemen door navraag te 

doen in hun eigen wijk. Een deelnemer geeft aan dat de AED wel bij hem opgehangen mag worden. 

De huidige locaties waar AED's hangen in combinatie met eventuele aanmeldingen zullen bekeken 

worden om tot een besluit te komen.  

Actie Marcel Kreuger 

Update Hof van Spaland/Bachplein 

Flyer nummer 5 met de laatste actuele ontwikkelingen over het Hof van Spaland/Bachplein wordt 

uitgereikt tijdens het wijkoverleg.  

De projectleider Thinka Bor zal in de 1e helft van 2020 een keer een toelichting komen geven tijdens 

het wijkoverleg.  

 

Kunstwerk 'De Brug' 
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Het kunstwerk dat geplaatst is op 'De Brug'  is aan het roesten. Dit mag uiteraard niet. De leverancier 

gaat dit onderzoeken.  

 

Schouw door de wijk 

In het voorjaar wordt er weer een schouw door de wijk gehouden met Herman Kriek. Mocht je 

meldingen hebben dan kan door te bellen met het algemene nummer van de gemeente Schiedam 

14010 of via de BuitenBeter App.  

 

 

5.1 Rondvraag 

 

Markering parkeervakken Royaardsplein 

De wens is om de parkeervakken op het Royaardsplein opnieuw te markeren.  Herman Kriek is hier 

wezen kijken maar kon geen markering vinden. Wel liggen er witte stenen als markering. Aan de 

vervaging van deze witte stenen kan niets gedaan worden. De bewoners dienen zelf goed te kijken 

waar ze parkeren. De stoepband is wel weer met gele verf gemarkeerd.    

 

Wegversmalling Brederoweg 

De Brederoweg heeft een wegversmalling gekregen. Gevraagd wordt  of hier een keer een 

verkeersmeting kan plaatsvinden om te kijken of deze versmalling geholpen heeft. Herman Kriek 

gaat de  meetapparatuur op dezelfde plek hangen (Voorberghlaan) als tijdens de vorige meting. Actie 

Herman Kriek 

 

Kerstverlichting 

De kerstverlichting wordt volgende week opgehangen.  

  

Hoppersingel 

Bij de Hoppersingel naast het Bruggetje van de DrieMaasStede zit in de avonduren hangjeugd. Kan 

dit een keer bekeken worden. Actie Herman Kriek  

 

Groen voor 'De Brug' 

Het groen voor 'De Burg' is nog steeds een aanfluiting. De voorzitter geeft aan dat de inboet is 

doorgegeven aan Albert de Buck.  

 

Vrijwilligerscadeau 

Vanuit het overleg wordt aan gegeven dat het vrijwilligerscadeau dit jaar een kaartje voor de bioscoop 

is in plaats van de Proosjes.  

Op zaterdagochtend 7 december vanaf 09.30 uur worden de sterren van de stad ontvangen in de 

Euroscoop met koffie/thee en wat lekkers. Rond 10.00 uur starten de filmvoorstellingen. Er zijn al 

mensen die hebben aangegeven op deze dag niet te kunnen of er niet te kunnen  komen vanwege het 

ontbreken van openbaar vervoer. Tijdens het wijkoverleg wordt door een aantal deelnemers 

teleurstelling uitgesproken over deze verandering. Zij vinden de Proosjes een veel beter cadeau. 

 

Stimuleringsregeling 

Het concept voorstel voor de regeling is eind november of begin december klaar. Het concept voorstel 

gaat dan eerst naar de raad.  
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Flyers 

Tijdens het wijkoverleg worden de volgende flyers uitgereikt: 

In je uppieclub. 

Cognitieve fitness. 

Gezond eten... hoe dat je dat? 

  

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. Alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar komst en 

bijdrage. Ter gelegenheid van het eind van het jaar krijgen alle deelnemers een banketstaaf als dank 

voor hun inzet in het afgelopen jaar.  

 

Het volgende wijkoverleg staat gepland op woensdag 12 februari 2020 om 19.30 uur in Wijkcentrum 

De Brug.  

 

 

 

 


