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Opening en Verslag

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom.
Afmeldingen: WB, SK, ML, RdH, JB, HB, SM, WW
Wethouder Marcel Bregman is aanwezig bij het wijkoverleg.
De voorzitter laat de presentielijst rondgaan. Als de gegevens niet goed op de lijst staan dan kunnen
de aanpassingen op de lijst worden gezet of per e-mail worden toegezonden aan:
secretariaatwo@schiedam.nl.

1.1

Verslag bijeenkomst 7 maart 2019

Het verslag vergadering wijkoverleg Spaland-Sveaparken d.d. 7 maart 2019 wordt nagelopen, zowel
inhoudelijk als tekstueel.
Pagina 4
-AED
Gevraagd wordt of er bijgehouden hoe vaak een AED wordt gebruikt. De voorzitter weet dit niet zeker
maar hij denkt dat dit voor de aangemelde AED’s wordt bijgehouden door de hartstichting. De
voorzitter gaat dit navragen. Actie voorzitter
Gevraagd wordt waar de AED’s in de wijk komen te hangen. De voorzitter geeft aan dat dit met de
werkgroep uitgezocht gaat worden.
ET geeft aan dat hij graag deel wilt nemen aan deze werkgroep. Actie voorzitter
-Cookeloere
Er is een Surinaamse kookbijeenkomst geweest in dienstencentrum De Valm. Er staat nog geen
nieuwe bijeenkomst voor de wijk ingepland.
Pagina 5
-Smiley
Aangegeven wordt dat de smiley die hangt ter hoogte van de Linzenakker waarschijnlijk kapot is.
Herman Kriek gaat de smiley bekijken. Actie Herman Kriek
Pagina 6
-Proces locatiekeuze ondergrondse containers
Met de bewoners van de Atalantahof en de Vlinderhoven is afgelopen week geprobeerd om een
nieuwe locatie te vinden voor een ondergrondse container. Gevraagd of dit iedere keer zo gaat. De
voorzitter geeft aan dat de bestaande containers blijven staan en dat dit zo gaat hij het plaatsen van
nieuwe containers of bij het ophogen van de wijk. De nieuwe locatie voor een container wordt
bepaald in samenspraak met de bewoners/klankbordgroep.
-Verkeersveiligheidsbox
Bewoners van De Gaarden hebben de snelheidsstickers op de plantenbakken geplakt. Als er auto’s
geparkeerd staan zijn de stickers niet zichtbaar. Herman Kriek geeft aan dat de snelheidsstickers
eigenlijk bedoeld zijn om op de kliko’s te plakken. Mochten er mensen zijn die hier creatieve ideeën
over hebben dan zijn deze van harte welkom.
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Pagina 9
-Parkeren in Noord – Toezicht en Handhaving
Na 1 april zal er geverbaliseerd gaan worden op het parkeren buiten de parkeervakken. Een
deelneemster van het wijkoverleg merkt op dat ze nog geen verschil ziet en dat er nog steeds auto’s op
de stoep geparkeerd staan. Vanuit Toezicht en Handhaving zijn ze niet begonnen op 1 april met het
verbaliseren. Dit traject wordt nog opnieuw opgestart met eerst twee weken waarschuwen en dan
verbaliseren. Actie Toezicht en Handhaving
-Op de locatie Olaf Palmeborg wordt de rolcontainer vaak niet geleegd door Irado omdat hier auto’s
voor geparkeerd staan die daar niet mogen staan. Hier dient een fysieke oplossing voor te komen.
Herman Kriek gaat dit bekijken. Actie Herman Kriek
-Joppebrug onder spoorviaduct
Het water bij de Joppebrug onder het spoorviaduct komt steeds hoger komt te staan. Herman Kriek
geeft aan dat het water hier fluctueert. Hierdoor verschilt de waterhoogte, waardoor de planken nat
kunnen worden. Vanuit Irado is aangegeven dat de planken een levensvatbaarheid hebben van 20
jaar.
Pagina 10
-LED-verlichting in de Hoven
De LED-verlichting in de Hoven is doorgelust, maar er is nog steeds geen LED. Herman Kriek geeft
aan dat de nieuwe armaturen geplaatst worden in week 25.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 7 maart 2019 worden vastgesteld, met dank
aan de notulist.
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Staat van de wijk door Anke de
Bruijn, beleidsmedewerker
onderzoek en statistiek van de
gemeente Schiedam

Anke de Bruijn, beleidsmedewerker onderzoek en statistiek van de gemeente Schiedam is vandaag
aanwezig tijdens het wijkoverleg om een presentatie te geven over de staat van de wijk. Een
overzichtsheet Spaland/Sveaparken 2019 wordt uitgereikt tijdens het wijkoverleg.
Besproken punten:
Ontwikkeling inwonertal Spaland/Sveaparken: 8130 bewoners per
1 januari 2019. Er is sprake van een daling. In 2015 was dit 8413 bewoners. Richting 2030 gaat het
aantal inwoners onder de 7400 komen. De wijk gaat dan vergrijzen.
Samenstelling huishouden. De 2-persoons huishoudens en de bevolking naar migratie achtergrond
zijn toegenomen. 80% van de huishoudens in de wijk heeft een Nederlandse achtergrond. Bewoners
met een migratie achtergrond zijn tussen de 20 en 40 jaar.
De gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in Schiedam is € 156.000,- In Spaland/Sveaparken is de
gemiddelde waarde van de huizen
€ 250.000,-.
Het gemiddelde inkomen in Nederland is € 41.900,-. Voor Schiedam is het gemiddelde inkomen
€ 36.700,-. Voor Spaland/Sveaparken is het gemiddelde inkomen € 53.500,-.
Het aantal geregistreerde huishoudens dat in armoede leeft is in Spaland/Sveaparken onder de 5%.
In de veiligheidsindex scoort Spaland/Sveaparken een 7,9.
De sociale index voor Spaland/Sveaparken scoort heel positief.
Een onvoldoende wordt er gegeven voor:
De hoeveelheid contact met kennissen/goede vrienden.
Gaten/verzakkingen in de straat.
Omlopen of omrijden om onveilige plekken te mijden.
Jongerenvoorzieningen.

2.1 Vragen
Is er onderscheid gemaakt tussen woon- en koophuizen? In de wijk zelf deze verdeling niet gemaakt.
Over de hele stad genomen wel. De meeste invloed hierop is het inkomen van mensen.
Is er gekeken of mensen actief willen zijn binnen een wijk? Er wordt gevraagd of je betrokken bent
geweest in de wijk.
De voorzitter bedankt Anke de Bruijn voor haar aanwezigheid bij dit wijkoverleg en het geven van de
presentatie.
De PowerPoint versie van deze presentatie wordt samen met het verslag door de voorzitter
toegezonden aan de deelnemers van dit overleg. Actie voorzitter
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Wijkbudget

Er zijn twee aanvragen besproken door de regiegroep:
Aanvraag bridge drive > € 250,- akkoord.
Aanvraag Polderwegen > € 1.500,-. Het besluit is om € 1.000 toe te kennen en de initiatiefnemers te
vragen de overige € 500,- elders te verwerven.
Gevraagd wordt of er criteria zijn voor het financieren van eten en drinken. De voorzitter geeft aan
dat het in de wijk Spaland/Sveaparken niet mogelijk is om eten en drinken te financieren vanuit het
wijkbudget. Dit is zo met de wijk afgesproken. Andere wijken hebben hier soms wel geld voor
beschikbaar gesteld. Het verschil zit hem erin dat er wijken zijn waar bewoners hier zelfvoorzienend
in zijn en in andere wijken hebben bewoners hier vaak geen geld voor en dan komt er niemand. Een
deel van het budget is flexibel in te vullen door de regiegroep. Ook is het bedrag per wijk verschillend.
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Cultuurscout Tamara Hofman over
MidSommar

Cultuurscout Tamara Hofman is als vervanger van Marije van der Kruk vandaag aanwezig bij het
wijkoverleg om iets te vertellen over de activiteiten van Stichting Mooi Werk.
Midsommar wordt georganiseerd met KBS de Vlinder en OBS de Violier op vrijdag 21 juni 2019 op de
schoolpleinen van beide scholen. Het is een bijeenkomst voor de wijk met muziek en eten van 15.15
uur tot 19.30 uur. De flyer wordt uitgedeeld tijdens het overleg.
Maand van de amateurkunsten. Tijdens het wijkoverleg wordt het boekje ‘Ik toon’ uitgedeeld. Deze
maand zijn er open lessen en open ateliers.
Wijkcamping Noord van 23 tot en met 25 augustus wordt de buurtcamping georganiseerd vol leuke
activiteiten voor jong maar ook voor oud. De camping is bedoeld voor wijkbewoners en leuk voor
iedereen die deze zomervakantie thuis blijft maar wel een echt vakantiegevoel wil hebben. En
natuurlijk kun je er ook overnachten in je tentje, net zoals op een echte camping!
Het dreigt te gaan lukken om begin september een bijeenkosmt te organiseren op het sportpark voor
de jongeren uit de Noordrand. Als het rondkomt is dit het 1e evenement in de wijk voor jongeren.
De voorzitter bedankt Tamara Hofman voor haar aanwezigheid bij dit wijkoverleg en het geven van
de presentatie.
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Nieuwe bewonersenquête
Noordrand 2025 door Theo Boks en
John Veldhoven

Enquête 2016
In 2016 is de eerste bewonersenquête gehouden in Woudhoek en Spaland-Sveaparken. Bewoners
wilden van hun collega-bewoners weten hoe zij de wijk over 10 jaar zien. Wat zijn belangrijke thema’s
voor de toekomst van de wijk?
16.000 bewoners van Noord werden bevraagd via een bewonersenquête over mogelijke
verbeteringen. Daarop reageerden 1.200 huishoudens. Op basis van de uitkomsten van die enquêtes,
richtte de initiatiefgroep zich in 2017 en 2018 op betere mobiliteit van ouderen, betere
bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en medische voorzieningen onder één dak, van de
geboorte tot de dood.
Met succes. Een schouw op het gebied van toegankelijkheid is nu een standaard onderdeel bij grote
infrastructurele projecten. Er zijn 40 chauffeurs geworven, zodat de Argosmobiel vaker kan rijden.
De initiatiefnemers, die zich nu de werkgroep Noordrand2025 noemen, zitten aan tafel bij de
ontwikkeling van Bachplein/Hof van Spaland. Meer info: www.noordrand2025.nl

5.1 Inhoud 2e enquête
Op basis van de vorige enquête en de actuele ontwikkelingen in de stad/wijken is het voorstel om drie
thema’s nader uit te werken in de komende enquête:
Levensloopbestendigheid, mede in relatie tot de ontwikkelingen op Bachplein/Hof van Spaland
Mobiliteit, met medeneming van zaken als parkeren, nieuwe vervoersmiddelen, wijkbussen, etc.
Klimaat-adaptatie, met onderdelen als steenbreek, regelingen vanuit de overheid, invulling
(openbaar) groen, etc.
Planning
Uitwerken van de thema's in detailvragen (juli).
Check door afdeling statistiek van de gemeente (augustus).
Terugkoppeling wijkoverleggen (september).
Uitvoeren 2e enquête (oktober).
Begin volgend jaar met de resultaten naar de gemeente.
Vragen, voorstellen en suggesties zijn welkom. Op de site staat
de enquête https://noordrand 2025.nl.
De voorzitter bedankt Theo Boks en John Veldhoven voor het geven van de presentatie.
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Mededelingen vanuit de
gemeente/stand van zaken
langlopende kwesties/ Rondvraag

Herontwikkeling Hof van Spaland/Bachplein
Uitgedeeld tijdens het wijkoverleg flyer 3, Hof van Spaland/Bachplein van 4 juni 2019.
Procesinformatie herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein. Vragen kunnen gesteld worden aan
de kwartiermaker Thinka Bor-Reijinga. E-mail: t.bor@schiedam.nl en telefonisch op dinsdagen en
donderdagen op 06-55320007.

6.1 Wist je dat
Tijdens het wijkoverleg wordt de ‘Wist je dat’ uitgereikt.
Schoolpleinen
Er is begonnen met het verbinden en vergroenen van de schoolpleinen van De Violier en De Vlinder.
Dit gaat langzaam maar gestaag. De 1e plannen van de scholen zijn gepresenteerd aan de gemeente
Schiedam. De procesmanager groen en spelen gaat een aantal aanpassingen doen. Binnenkort is
weer een afspraak op locatie. Het Fonds Schiedam Vlaardingen wil ook creatief mee gaan denken. De
planning is dat volgend jaar het natuur schoolplein gereed zal zijn. Nieuwe ontwikkelingen worden te
zijner tijd gepresenteerd in het wijkoverleg.

6.2 Rondvraag
-Bulten vervangen door druppel
Is het mogelijk om de bulten in de rijweg weg te halen en te vervangen door druppels. De voorzitter
gaat dit checken. Actie voorzitter
-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 dat dit wellicht vergeten is en gaat hier navraag over doen bij Albert
de Buck. Actie Herman Kriek
-Wijkschouw
Op 18 april is de wijkschouw geweest. In het najaar wordt er nieuwe datum afgesproken. Herman
Kriek kondigt dit aan in het volgende wijkoverleg. Actie Herman Kriek
-Maaien park Spaland
In park Spaland is het grasveld gemaaid hierdoor zijn alle mooie bloemen verdwenen. De voorzitter
geeft aan dat dit regulieren bloemen (paardenbloemen, madeliefjes e.d.) zijn die opkomen in een
grasveld. Deze bloemen komen vanzelf weer terug.
-KPN blauwe kabel
KPN heeft door heel Schiedam blauwe kabels getrokken. Deze kabels liggen op verschillende plaatsen
nog boven de grond. Herman Kriek geeft aan dat het om 7 kilometer kabel gaat. De kabels die nog
boven de grond liggen dienen nog voorzien te worden van een lasdoos. De toezichthouder kabels- en
leidingen zal bij de aannemer aandringen op tempo.

9

Verslag Wijkoverkeg Spaland/Sveaparken

-Dispenser hondenpoepzakjes
In het centrum is een pilot gedaan met dispensers voor hondenpoepzakjes. Dit is mislukt. In de wijk
Zuid staan nu als pilot op vijf locaties de dispensers vanuit het Centrum. Bewoners verzorgen de
aanvulling met zakjes. Ook hangt er een dispenser bij de hondenspeelplek. Als deze pilot goed
verloopt dan kan er overwogen om ook dispensers in Spaland/Sveaparken te plaatsen. Vraag is dan
wel wie dit bij gaat houden.
-Auto’s op terrein Kerkweg
Er komen veel klachten over de auto’s die op het terrein staan naast de kinderboerderij op de
Kerkweg. Hier wordt aan auto’s gesleuteld e.d.
De wijkagent geeft aan dat hij dat sleutelen nog niet echt heeft waargenomen. Is er voor het uitvoeren
van deze werkzaamheden een vergunningsplicht? Herman Kriek gaat dit nakijken. Bewoners kunnen
bij hinder rechtstreeks schakelen met de wijkagent. Actie Herman Kriek
-Week van het geluk
Van 1 tot 8 oktober wordt de week van geluk georganiseerd in Schiedam. Gezocht wordt naar
vrijwilligers die hierbij willen aansluiten. Op 19 juni wordt er om 21.00 uur in de Buurtvlinder aan de
Stockholm een vergadering georganiseerd. Er wordt een tekst gezonden aan de voorzitter zodat hij
deze op 17 juni kan toesturen aan de deelnemers van dit wijkoverleg.
-Culturele Scootmobielroutes
Tijdens het wijkoverleg wordt de flyer uitgedeeld voor de Culturele Scootmobielroutes. Deelnemers
kunnen zich inschrijven bij Seniorenwelzijn via telefoonnummer: 010 248 68 88 of via e-mail:
info@seniorenwelzijn.nl.
-Onveiligheid plein voor de Dirk
Er rijden regelmatig scooters in de avond over het plein bij de Dirk en er staan regelmatig auto’s
verkeerd geparkeerd vlak voor de Dirk. Kan hier (nog) een keer naar gekeken worden?
-Parkeerplekken
Tijdens de ophoging in 2020 van de wijk De Akkers worden de parkeerplekken aangepast. Een
bewoonster geeft aan dat er een parkeerplaats vlak naast haar huis komt. Zij is het hier niet mee eens.
De voorzitter geeft aan dat dit beter binnen de klankbordgroep besproken kan worden. Ook komt er
nog een algemene bewonersavond. Vragen kunnen ook rechtstreeks per mail gesteld worden aan de
projectleider Eelco van Diesen (in cc naar de voorzitter). E-mailadres: e.v.diesen@schiedam.nl.
-Kleefbomen
Langs het Hofpad staan bomen die kleefzooi laten vallen. Als je hier met je auto staat dan zit ie
helemaal onder. Foto’s kunnen doorgestuurd worden. Actie bewoners
-Fout geparkeerde auto’s
Wat verwacht je te bereiken met het handhaven op fout geparkeerde auto's? Handhaven lost ook
niets op. Er komen veel meldingen van auto's die fout staan geparkeerd. De meldingen van bewoners
kun je niet negeren.
-Wethouder
Wethouder Marcel Bregman vond het fijn dat hij vanavond aanwezig mocht zijn bij dit wijkoverleg.
Het is goed om te weten wat er speelt de wijk.
-Gezamenlijke controle in Schiedam-Noord
Op 13 juni is er een grote gezamenlijk controle van politie, gemeente, belastingdienst, Stedin en
uitkerende instantie Stroomopwaarts geweest op het Bachplein. Het doel van deze actie was het
tegengaan van ondermijning. Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Ziet,
hoort of ruikt u onraad? Meld het altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed,
wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800-7000.
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6.3 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar komst en
bijdrage. Zoals elk jaar voor de zomerstop ontvangen de bewoners voor hun inzet een attentie in de
vorm van een plantje. Het volgende wijkoverleg is op 12 september 2019.
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