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1 Voorbereiding Oud & Nieuw door 
Bianca Ellerkamp en Kees 
Henkelman  

 

Bianca Ellerkamp en Kees Henkelman (gemeente Schiedam, Toezicht & Handhaving) geven de 

presentatie ‘Vooruit kijken op de jaarwisseling’. 

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur op 1 januari. 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 en afgestoken worden. Wat niet mag, 

is overlast of gevaarlijke situaties veroorzaken.  

  

Om overlast te voorkomen worden de volgende maatregelen getroffen: inzamelen kerstbomen en 

preventief opruimen, kerstboomverbranding is verboden, voorlichting op scholen, vuurwerkverkoop 

vindt plaats buiten de woongebieden, extra camera's op hotspots, sport- en speelterreinen 

beschermen, extra inzet van team Toezicht en Handhaving, politie, brandweer en Irado, extra ledigen 

van ondergrondse containers, afsluiten prullenbakken, verbieden vreugdevuren, aandacht voor die 

plekken waar het in het afgelopen jaar onrustig was en het wederom inzetten van de ‘ogen en oren 

van de wijk’-actie. Voor het laatste gaat er een lijst rond op het wijkoverleg voor bewoners om zich 

aan te melden.  

  

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

arbeidsintensief. Sommige maatregelen, zoals de vuurwerkvrije zones, leveren niet het gewenste 

resultaat. Daarom worden er dit jaar fors minder vuurwerkvrije zones aangewezen dan in eerdere 

jaren. Alleen die gebieden waar kwetsbare personen, dieren of panden zijn, worden aangewezen 

(ziekenhuis, verpleeghuizen, kinderboerderij, metrostations). 55+ woningen, speelplekken en 

sportvelden worden niet meer aangewezen. 

 

Bewoners kunnen ons helpen door melding te maken van potentieel gevaarlijke situaties (bijv. 

brandbaar materiaal dat zich op straat ophoopt en mensen die kerstbomen of illegaal vuurwerk 

opslaan). Ook door tips of suggesties te doen, kunnen bewoners helpen. En uiteraard door zich aan te 

melden voor de ‘ogen en oren van de wijk’-actie.  

  

 

 

1.1 De gemeente is bereikbaar via    
     

Telefoon  14 010         

Telefoon 0900 8844 

Website  www.schiedam.nl (contactformulier)     

Spoed 112 

BuitenBeter app          

Meldmisdaad anoniem 0800-7000 (bijv. illegale situatie bij buren)  

Voor dringender zaken, dient melding gedaan te worden bij de politie 

http://www.schiedam.nl/
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1.2 Vragen/opmerkingen 

 

Op een vraag erover antwoordt Kees Henkelman dat de wet het verbiedt om op zondag vuurwerk te 

verkopen. Hiervoor kun je als ondernemer dus ook geen vergunning aanvragen. Voor de aanpak van 

illegaal vuurwerk dat via internet wordt verkocht, heeft de politie een team opgezet dat per half 

november actief zal zijn.  

 

De melding dat er op de Parkweg, nabij het Wennekerpand, meestal rond 22.00/23.00 uur vuurwerk 

wordt afgestoken, heeft Bianca Ellerkamp genoteerd.   

 

Zoals altijd wordt na de jaarwisseling de schade geïnventariseerd die, ondanks de getroffen 

maatregelen, toch is ontstaan. Ook worden in dit kader mensen, die in eerdere jaren 

verantwoordelijk zijn geweest voor schade, preventief gewaarschuwd: bij herhaling hangt hen een 

straf of forse boete boven het hoofd.     
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2 Mededelingen en gelegenheid voor 
vragen 

Afwezig: mw. dU, HS, BvE, WE, Patrick Vijlbrief en Gabriël Voogt (gemeente Schiedam, Toezicht & 

Handhaving).  

 

Vragen over veiligheid  

Over de situatie met de zwervers geeft Alex Glijn aan nog niet veel feedback te hebben gekregen. 

Daarentegen lijkt de situatie rondom de plezierboten te zijn verholpen want het is nu een stuk 

rustiger.  

De smiley hangt nu op de Vlaardingerstraat. Afgesproken wordt dat hij daarna naar de Lange Haven 

wordt verhuisd, bij de Havenkerk.      

Bewonerscommissie De Molenwijck heeft onlangs melding gemaakt van jeugdoverlast op de 

Noordvest, aldus de voorzitter. Alex Glijn legt de situatie uit en geeft aan dat hierover reeds contact is 

met de bewonerscommissie. Hij laat verder weten dat het jongeren zijn die op zich wel luisteren maar 

ook niet vies zijn van wat opmerkingen aan het adres van de, veelal oudere, bewoners aldaar. Dit kan 

zorgen voor onprettige gevoelens. De politie neemt regelmatig poolshoogte.  

Op een vraag over dealen op straat antwoordt Alex Glijn dat de politie vooral eerst situaties in kaart 

brengt: hoe meer informatie, hoe groter de pakkans. Daarbij is het verstrekken van informatie door 

bewoners van groot belang (kentekens, tijden, signalementen, etc.). In situaties waarin bewoners zelf 

de bron zijn (verkoper dan wel als consument) kan er gerichter actie worden ondernomen. Ook dan is 

informatie vanuit de omgeving erg belangrijk. Sinds kort bestaat tevens de mogelijkheid om, naast 

strafrechtelijk handhaving, een bestuurlijke boete op te leggen aan dealers: de gemeente legt dan een 

last onder dwangsom op van € 10.000,- die verbeurd wordt bij herhaling.  

 

2.1 Mededelingen/vragen 

 

Emile Klep is de nieuwe directeur van Woonplus en stelt zich verder voor. Hij probeert Schiedam 

beter te leren kennen en gaat hiervoor ook alle wijkoverleggen af. Hij roept iedereen op om met hem 

in gesprek te gaan over de stad en in het bijzonder over de dienstverlening van Woonplus.  

In de komende weken gaat onderzoeksbureau Trajan voor de gemeente Schiedam parkeertellingen doen op 

verschillende momenten van de week, ook ’s nachts. Dit alles, in verband met de actualisatie van 

het parkeerbeleid. De globale planning is als volgt: 

Week 45: gebied betaald parkeren 

Week 46: rest Zuidelijk Stadsdeel 

Week 47: Schiedam Noord 

 

De aanwijzing van de wijk Centrum, samen met een aantal andere wijken (geheel of deels), als 

veiligheidsrisicogebied is door de burgemeester verlengd en de nieuwe periode loopt van 1 oktober 2019 tot en 

met 31 maart 2020.   

 

Een deel van het trottoir op de Broersvest is afgezet en er staat een grote kraan. Het gaat hier om de 

plaatsing van GSM antennes op het dak van het naastgelegen pand. Opdrachtgever is Huawei.  
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Instellingen kunnen strooizout geleverd krijgen door Irado. Ook bewonersinitiatieven waar veel mensen 

komen, worden als instelling beschouwd en kunnen dus ook strooizout bezorgd krijgen. Wanneer dit voor 15 

november doorgegeven wordt via info@irado.nl worden de zakken gratis bezorgd op 27 of 28 

november. Na deze datum kan het strooizout afgehaald worden bij Milieustraat Irado (Fokkerstraat 550) en bij 

de fietsenstalling van de gemeente Schiedam (Stadserf 1).  

 
 

2.2 Verslag vergadering d.d. 11 september 2019 

Pagina 3, agendapunt 4, smiley  

De meetresultaten van de Westvest zijn meegestuurd met de stukken voor dit wijkoverleg. Deze laten 

zien dat 88% van de bestuurders van voertuigen in de periode van donderdag 18 juli 2019 (22.00 

uur) tot vrijdag 13 september 2019 (10.00 uur) zich aan de maximumsnelheid heeft gehouden. Er 

ontstaat discussie. Zo trekt NK de meetmethode in twijfel: het percentage snelheidsovertreders kan 

weliswaar laag zijn maar, gelet op het aantal verkeersbewegingen, gaat het nog steeds om grote 

aantallen verkeersovertredingen. De voorzitter daarentegen trekt uit deze cijfers de conclusie dat het 

overgrote deel van de bestuurders op deze locatie en in de bedoelde periode zich aan de 

maximumsnelheid heeft gehouden, in de wetenschap dat dit op momenten wellicht anders kan zijn 

en dat snelheidsovertredingen niet geheel tegengegaan kunnen worden. Het laatste leidt vervolgens 

tot de vraag van RJ welke marge (aan snelheidsovertredingen) als acceptabel wordt gezien. RJ haalt 

hierbij nogmaals de situatie in de Walvisstraat en de Lange Haven aan. De voorzitter uit zijn 

ongenoegen over het feit dat RJ steeds na lange afwezigheid terugkomt op een aantal punten 

waarover al vaker gediscussieerd is, waarover min of meer geconcludeerd is dat er weinig aan te doen 

is en waarvan tevens onduidelijk is hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Zo heeft de voorzitter 

eerder in het jaar de snelheidsmetingen op de Lange Haven gedeeld en ook toen waren de cijfers niet 

schrikbarend. Verder is elke situatie ter plekke anders. In het geval van de Lange Haven bijvoorbeeld 

zijn de mogelijkheden om maatregelen te nemen nagenoeg nihil. De voorzitter herhaalt het nog maar 

even: er kunnen geen drempels worden geplaatst omdat de aanliggende panden niet zijn gefundeerd, 

het plaatsen van andere obstakels is in strijd met de uitgangspunten voor de inrichting zoals deze met 

omwonenden is afgesproken, de politie handhaaft niet in 30 km zones en, last but not least, aan de 

oproep van de wijkagent aan bewoners om mee te doen aan een actie om ter plekke bij bestuurders 

van voertuigen aandacht te vragen voor de maximumsnelheid is geen gehoor gegeven. De voorzitter 

zegt overigens niet dat er niks aan de hand is. Gezien de aanhoudende klachten over de snelheid op 

de Lange Haven (met name bij de Havenkerk), in de Walvisstraat en de vragen over de meetmethode, 

stelt hij voor om in het nieuwe jaar een wijkoverleg te wijden aan het thema verkeer. De voorzitter 

nodigt daarvoor de betrokken collega’s uit.            

 

Pagina 4, agendapunt 4, Chinees restaurant op Land van Belofte 

De voorzitter heeft afgesproken met de desbetreffende collega dat deze situatie opgepakt wordt als 

prioriteit en dus niet meegaat in de algemene actie waarover aanvankelijk gesproken werd. Hij heeft 

echter nog geen terugkoppeling gekregen over de vraag wanneer er gehandhaafd wordt en zal dit 

navragen.  

 

Pagina 5, agendapunt 6, woningbouwproject Herman Jansen 

De voorzitter deelt mede dat er vanaf juni 2020 gestart wordt met de oplevering van de woningen op 

het terrein van de voormalige brandweerkazerne. Rond dezelfde periode wordt gestart met de bouw 

van de woningen op het terrein van Herman Jansen zelf.   

 

 

mailto:info@irado.nl


Verslag Wijkoverleg Centrum 

 

7 

3 Wijkbudget 

Het financieel overzicht is meegestuurd met de stukken voor dit wijkoverleg. Daar moet nog wel een 

correctie op toegepast worden: in de 2e tranche was nl. voor de aanschaf van een beamer en scherm 

voor de Grote Kerk een bedrag van € 2.200,- beschikbaar gesteld met de garantie op een 

maximumbedrag indien er geen cofinanciering gevonden kon worden. De kerk heeft weliswaar 

cofinanciering gevonden maar deze betreft een beperkte bijdrage. Daarom is er een extra bedrag van 

€ 1.648,74 beschikbaar gesteld. Met deze correctie bedraagt het restant wijkbudget na de 4e tranche € 

19.257,08.  

 

De termijn voor het indienen van aanvragen voor de 5e (en laatste) tranche 2019 is vandaag 

verstreken. Er ligt één, maar wel een grote, aanvraag van NK voor het realiseren van een kunstwerk 

op de Vismarkt als verwijzing naar de historie van dit gebied. Deze wordt op 20 november behandeld.  

 

 

3.1 Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

 

Caty Palmen meldt dat de Open Atelier Route op 16 november dit keer samenvalt met de intocht van 

Sinterklaas. Verder verwijst zij naar de Landelijke Maand van de Amateurkunst (www.iktoon.nl). Tot 

slot meldt Caty dat zij bezig is met het opzetten van een cursus voor vrijwilligers die initiatieven op 

het gebied van cultuur willen opzetten.  

 

NK geeft aan benieuwd te zijn naar de situatie waarin De Havenkerk weer in gebruik genomen wordt: 

hoeveel drukte gaat dat brengen?  

Verder verwacht hij overlast van zwerfscooters van Felix of Donkeyfietsen waarmee mensen naar de 

binnenstad gaan trekken als gevolg van de proef die momenteel gaande is in Schiedam-Zuid met 

deelmobiliteit.  

 

RJ is van mening dat de gemeente meer moet doen om bewoners te trekken naar dit wijkoverleg. Er 

zou gezocht moeten worden naar andere manieren om met de burger in contact te komen en wellicht 

zijn er voorbeelden in het land. NK valt bij en noemt een huis-aan-huis brief of wellicht ludieke acties 

(een workshop bij De Bonte Koe bijv.). Door sommigen worden voorbeelden genoemd van 

drukbezochte wijkoverleggen (Oost, Nieuwland, Zuid) en is zelfs de optie genoemd om dit 

wijkoverleg onder te brengen bij één van die wijken. Anderen wijzen erop dat je wijken niet met 

elkaar kunt vergelijken: in de genoemde wijken speelt er veel en voelen bewoners zich direct in hun 

belangen geraakt. Jeffrey Davidsz vindt dat dit onderwerp te zwaar wordt gemaakt: in deze wijk gaan 

veel dingen juist heel goed en is het belang daardoor minder. De voorzitter legt uit dat er 

verschillende omstandigheden zijn die het wijkoverleg maken tot wat het is: de demografische 

samenstelling van de wijk, de vrijetijdsbesteding van bewoners, de mate van ervaren problematiek, 

etc. En inderdaad is het bestaan van thema’s die mensen raken een heel belangrijke: zo is er twee jaar 

lang een intensief participatietraject georganiseerd over de herinrichting van de Hoogstraat en is 

daarmee een groot publiek bereikt. Het animo voor een wijkoverleg is daarentegen ook eenvoudigweg 

een kwestie van interesse. Er kan niet gezegd worden dat de gemeente niks doet om de 

wijkoverleggen te promoten: website gemeente, Stadsblad, social media, de ‘Wist-je-Dat’ uitgaves, 

uitnodigingen via het wijknetwerk, de mobiele wijktafels, etc. Desondanks is de vraag legitiem wat er 

nog meer gedaan kan worden en of er daarvoor wellicht niet-gebaande paden bewandeld moeten 
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worden. Dit is een vraag die Team Wijkontwikkeling zich constant stelt. Het is allemaal echter niet zo 

eenvoudig als het in eerste instantie lijkt. De voorzitter is daarom benieuwd welke ideeën er leven bij 

degenen die dit punt een warm hart toedragen: hebben zij bijvoorbeeld zelf wel eens mensen uit hun 

omgeving of netwerk gevraagd mee te gaan naar het wijkoverleg? welke concrete ideeën hebben zij 

nog meer? etc. De voorzitter wil dit onderwerp in het nieuwe jaar graag op de agenda zetten maar 

verwacht wel een inhoudelijke bijdrage van een ieder. Met algemene kreten als “het wijkoverleg moet 

interessanter worden” of “ de gemeente moet meer doen” komen we niet verder. 

 

3.2 Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inzet in 2019. Er liggen 

traditiegetrouw banketstaven klaar. Tot slot wenst hij iedereen fijne dagen, een goed uiteinde en al 

het beste voor 2020.  

 

 

Volgend wijkoverleg 

Woensdag 29 januari 2020 

20.00 uur 

Grote kerk 

 

 

 

 


