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Opening en presentatie Oud en
Nieuw 2019-2020

Het wijkoverleg wordt om 19.30 uur geopend.
Er is helaas geen verslag van het vorige overleg. De apparatuur waarop het verslag stond opgeslagen
is verdwwenen.

1.1 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.
Sommige maatregelen, zoals de vuurwerkvrije zones, leveren niet het gewenste resultaat. Dit jaar
worden er fors minder vuurwerkvrije zones aangewezen 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.
Voorkomen is beter dan genezen. De meeste maatregelen zijn effectief maar soms wel
arbeidsintensief. Heeft u suggesties of tips?
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, meld het dan! Er gaat een lijst rond tijdens het wijkoverleg voor mensen die
zich aan willen melden voor de ogen en oren van de wijk. Wij zijn bereikbaar via: Telefoon 14 010/ de
website www.schiedam.nl (contactformulier)/ de BuitenBeter app/ de politie 0900 8844 of (bij
spoed) 112.
Vragen:
Grof vuil blijft soms erg lang liggen. Daarvan kan direct melding worden gedaan richting
wijkregisseur of wijktoezichthouder.
Wanneer wordt er schoongemaakt? Vanaf 1 januari gaat Irado z.s.m. de straat op om alles schoon te
maken. Eerst de hoofdwegen vrij en de incidentplekken, daarna de binnenstraten

3

Verslag Wijkoverleg Zuid

2

Wijkbudget / Cultuurscout Margo
Onnes over Gorzen Live en
Schreihuisje

Vier aanvragen:
-Hekjes om alle boomspiegels Beijerlandsestraat: 1975,-Muzikale activiteiten in het Hof van Zuid: 245,-Kerslichtjestocht: 600,-Activiteiten Hof in Zuid: 300,Vanuit de verschillende regiegroepen is de vraag gesteld hoe we meer aandacht kunnen genereren
voor het wijkbudget. Er zijn drie zaken bedacht: elke wijk krijgt banners die kunnen worden geplaatst
bij activiteiten. Er komt een logo dat kan worden gebruikt op flyers. Twee keer per jaar maken we een
wistjedat-special met goede voorbeelden ter inspiratie.

2.1 Cultuurscout Margo Onnes over Gorzen Live en
Schreihuisje
Margo is sinds maart werkzaam bij stichting MooiWerk voor de wijken Zuid en West. Mocht u
kinderen of kleinkinderen in de wijk te hebben die voorzien we ook. Vorig jaar was de eerste editie
van ‘Gorzen Live’, een muzikale ontdekkingstocht door de wijk. Ook dit jaar komt er een Gorzen Live.
Op 15 december. Leuk: de flyer is gemaakt door de meidenclub van DOCK. De tocht eindigt bij het
Schreihuisje. Daar wordt de tentoonstelling ‘Niet Zeiken’ geopend.
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Mededelingen vanuit de gemeente
stand van zaken langlopende
kwesties en de Rondvraag

Parkeertellingen
In week 46/47 doet onderzoeksbureau Trajan parkeertellingen voor de gemeente Schiedam. De
tellingen vinden plaats op verschillende momenten van de week, ook ’s nachts. De uitkomsten van de
tellingen worden gebruikt voor het parkeerbeleid.
Strooizout
Irado levert weer strooizout aan wijkvoorzieningen, zoals in de Leliestraat.
Stadsvisie
De flyer Schiedam groeit! Groei jij mee? wordt tijdens het wijkoverleg uitgedeeld.
Smiley’s op de Havendijk
Er zijn twee extra smiley’s neergezet. Vanuit de wijk zijn de locaties aangegeven.
Trafohuisjes bij het Wilhelminaplein
In principe staat alles klaar om de kindertekeningen aan te brengen op de trafohuisjes. Het probleem
is alleen dat de verflaag die door bewoonster is aangebracht niet ademt. Die moet er af. Het is alleen
niet duidelijk op welke manier dat het beste kan worden gedaan.

3.1 Rondvraag / sluiting
Wanneer zijn de definitieve data bekend van de wijkoverleggen van 2020? Waarschijnlijk worden ze
de komende week gemaild.
Kunnen we niet iets doen aan het winkelpand op de Groenelaan tegenover de voormalige BTS? Dat is
moeilijk. De eigenaar heeft een bouwvergunning en is (af en toe) aan het werk. Met de
winkeliersvereniging is gesproken over het afdekken van de ruit met een mooie foto van de wijk.
Maar daar moet de eigenaar van het pand wel toestemming voor geven.
Op vrijdag 13 december is er weer een kerstplein op het Wilheminaplein.
Er is een locatie gevonden voor de laatste AED’s.
Op 2e kerstdag wordt er een lunch verzorgd voor senioren.
Hoe staat het met verplaatsing van de hondenspeeltuin? Moeizaam. De beoogde nieuwe locatie moet
eerst formeel de statust van losloopgebied krijgen. Dat is onderdeel van een breder beleidstraject
over losloopgebieden in de hele stad. Het is niet gelukt om dat traject voor dit specifieke geval te
versnellen.
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In de krant staat dat John de Wolf gaat zorgen voor een voetbalcourt in Zuid. Via FC De Gorzen
(Feyenoord) wordt gecheckt of dit een serieus voorstel is.
De week van het zwemmen is dit jaar van 11 t/m 17 november.

3.1.1 Sluiting
Het wijkoverleg wordt om 21.21 uur gesloten.
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 maandag 27 januari 2020 om 19.30 uur.
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