
 

7 november 2018 

 

 

 

 

 

 

  

Wijkoverleg Centrum 
 
Verslag 

 



Verslag Wijkoverleg Centrum 

 

2 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Voorbereiding Oud & Nieuw 3 

1.1 Voorzorgsmaatregelen 3 
1.2 Reacties 3 
1.3 Besluiten en nagekomen bericht 3 

2 Mededelingen en gelegenheid voor vragen 4 

2.1 Veiligheidsrisicogebied 4 
2.2 Buurt Bestuurt 4 

3 Verslag vergadering 26 september 2018 5 

3.1 Pagina 2, agendapunt 2, weesfietsen 5 
3.2 Pagina 2, agendapunt 2, braakliggend terrein nabij de Boterstraat 5 
3.3 Pagina 3, agendapunt 2, autoluw maken van de Lange Kerkstraat 5 
3.4 Pagina 3, agendapunt 2, project Hoogstraat Plus 5 
3.5 Pagina 4, agendapunt 3, naam architect project HBJ/Brandweerkazerne 5 
3.6 Pagina 5, agendapunt 3, status verlichtingsplan Lange Haven 6 

4 Wijkbudget 7 

4.1 Data 2019 7 

5 Rondvraag 8 

5.1 Poolse winkel 8 
5.2 Hoeveelheid fietsen 8 
5.3 Vrachtverkeer 8 
5.4 Geluidsoverlast Brandersfeesten 8 
5.5 Mobiele wijktafels 8 
5.6 Adviescommissie Sociaal Domein 8 
5.7 Wijkschouwen 9 
5.8 Noordvest 9 
5.9 Korenbeurs 9 

6 Einde vergadering + borrel afsluiting jaar 10 

 

 

 



Verslag Wijkoverleg Centrum 

 

3 

1 Voorbereiding Oud & Nieuw 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Gabriel Voogt en Esmee ’t Hart, beiden 

wijkboa voor het Centrum.   

 

1.1 Voorzorgsmaatregelen 

Alle bekende voorzorgmaatregelen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen, worden 

ook dit jaar genomen: het afsluiten van speelplekken, het verwijderen van brandbaar materiaal, het 

zo goed als mogelijk leeg houden van de ondergrondse containers, het afsluiten van de Afval Apart 

Punten, de inzet van het vuurwerkdetectiesysteem en uiteraard de hierbij behorende intensieve, 

personele inzet op straat. Ook nu worden bewoners opgeroepen om zich beschikbaar te stellen als 

‘oren en ogen’ in de wijk (al 50 vrijwilligers uit de hele stad hebben zich hiervoor aangemeld). 

Aanmelden kan uiterlijk 20 december via e-mail naar de voorzitter.   

 

1.2 Reacties 

Sinds de instelling van vuurwerkvrije zones is het afsteken van vuurwerk op het Stadserf erg 

toegenomen, aldus een bewoonster. Gabriel Voogt meldt dat dit pand geen seniorencomplex is en dat 

het daarom niet als vuurwerkvrije zone aangewezen is maar dat er wel geprobeerd zal worden om dit 

gebied extra in de gaten te houden, hoe lastig dit ook zal zijn.  

Op de vraag wat er wordt gedaan aan vuurwerkoverlast in de aanloop naar de jaarwisseling wordt 

geantwoord dat deze week bepaald wordt waar de camera’s en het detectiesysteem worden geplaatst.  

Tijdens de jaarwisseling is het klant contact center van de gemeente tot 20.00 uur bereikbaar via 14 

010. Daarna kan de politie gebeld worden via 0900 8844 en bij gevaar via 112.     

 

 

1.3 Besluiten en nagekomen bericht 

Aanmelden voor ogen en oren rol oud & nieuw. 
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2 Mededelingen en gelegenheid voor 
vragen 

Afmeldingen: JdJ en Alex Glijn (wijkagent). 

 

Twee bewoonsters, MH (Vellevest) en YL (Westvest) stellen zich voor.  

Frank Ossewaarde vervangt wijkagent Alex Glijn die aan een danswedstrijd deelneemt.  

Iedereen heeft de oproep ‘Zelfmeten luchtkwaliteit gemeente Schiedam’ per mail ontvangen.  

 

2.1 Veiligheidsrisicogebied 

De aanwijzing van het Centrum als veiligheidsrisicogebied is met een half jaar verlengd en loopt nu 

van 29 september 2018 t/m 29 maart 2019. Op een vraag hierover antwoordt Frank Ossewaarde dat 

het preventief fouilleren vooral plaatsvindt op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden in het 

stationsgebied.  

 

2.2 Buurt Bestuurt 

Op de vraag van RJ of het project De Buurt Bestuurt nog bestaat, antwoordt Gabriel Voogt dat dit 

project niet meer bestaat omdat de noodzaak ervan is vervallen door de aanstelling van de wijkboa’s. 

Door de deelname van de wijkboa’s aan het wijkoverleg, meldingen uit de wijk en de eigen 

constateringen kan de inzet van Toezicht & Handhaving aangepast worden aan de behoefte van de 

wijk. Speciaal hiervoor is er op de achtergrond een dataspecialist actief die al deze informatie vervat 

in een plan van aanpak. Aangezien het idee achter De Buurt Bestuurt juist hetzelfde was maar een 

eenmalige actie betrof voor een beperkt aantal uren en de nieuwe aanpak deze beperkingen niet kent, 

is er geen reden meer voor voortzetting van het project De Buurt Bestuurt. Op grond van deze 

informatie stelt RJ voor om dan handhavingszaken tot een vast agendapunt te maken op het 

wijkoverleg. De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is maar dat dit dan wel de keuze van het 

wijkoverleg moet zijn en niet de wens van één deelnemer. Bovendien moet er voor gewaakt worden 

dat dit verwordt tot een klachtenuurtje. Zoals eerder aangegeven, zal de inzet van Toezicht & 

Handhaving de uitkomst moeten zijn van meerdere data en niet alleen op basis van het wijkoverleg 

vastgesteld moeten worden. Hiervoor kan het  bijv. nodig zijn dat de wijkboa’s een vast spreekuur 

houden om de wijk ruime mogelijkheden te bieden voor het doen van meldingen, aldus de voorzitter. 

Hoe dan ook, agendapunt of niet, het blijft regel dat meldingen in eerste instantie gedaan moeten 

worden via de reguliere kanalen, dus via 14 010, e-mail of de Buiten Beter app. Voorkomen moet nl. 

worden dat de deelnemers aan het wijkoverleg hun klachten opsparen en in één keer deponeren op 

het wijkoverleg. Dit is nu al niet de bedoeling en zal het ook in de toekomst niet worden.    

 

Los van het voorgaande maar daar enigszins mee te maken hebbend, wordt een aantal punten 

aangegeven die wellicht wijzen op structurelere aandachtspunten als het gaat om het contact tussen 

burgers en de gemeente. Afgesproken wordt om dit punt te agenderen voor het eerste wijkoverleg in 

2019 om het een en ander eerst in kaart te brengen.    

 

Agenderen in 2019 aandachtspunten contact burgers en gemeente 
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3 Verslag vergadering 26 september 
2018 

3.1 Pagina 2, agendapunt 2, weesfietsen 

WE meldt dat er op de hoek van de Griffioenstraat veel weesfietsen staan die voorzien zijn van rode 

stickers, dat hij daar al in juni over gemaild had en dat deze fietsen nog steeds niet weggehaald zijn. 

Gabriel Voogt geeft aan dat dit vreemd is aangezien er niet wordt gewerkt met rode stickers. In de 

eerste weken van de procedure worden nl. paarse stickers geplakt en in de laatste weken gele. Hij 

heeft hier een notitie van gemaakt en zal de locatie bezoeken.  

 

3.2 Pagina 2, agendapunt 2, braakliggend terrein nabij 
de Boterstraat  

Op de vraag van RJ of er al ontwikkelingen te melden zijn, antwoordt de voorzitter negatief.  

 

3.3 Pagina 3, agendapunt 2, autoluw maken van de 
Lange Kerkstraat  

Vanuit het verkeersteam is aangegeven dat drempels inderdaad niet mogelijk zijn, niet alleen 

vanwege het niet-onderheid zijn van de aanliggende panden maar ook door de verkeerssituatie met 

auto’s en fietsers in beide richtingen. Ook is aangegeven dat er geen klachten bekend zijn en dat het 

autoluw maken van de Lange Kerkstraat nog slechts een studie betreft. Dit laatste betekent dat het 

verslag, waarin wordt gesproken over een wens, voorbarig is.   

 

 

3.4 Pagina 3, agendapunt 2, project Hoogstraat Plus  

Voor de presentatie van het ontwerp zijn er twee inloopbijeenkomsten gepland op dinsdag 27 en 

woensdag 28 november in SHOP (Hoogstraat 140) van 17.00 tot 19.00 uur. De uitnodiging is 

vandaag verstuurd.  

 

 

3.5 Pagina 4, agendapunt 3, naam architect project 
HBJ/Brandweerkazerne 

De voorzitter meldt dat dit Architema architectenstudio is. Inmiddels is de informatieavond over de 

sloop- en bouwactiviteiten t.b.v. woningbouwontwikkeling op de locatie Breedstraat – Verbrande 

Erven vastgesteld op 8 januari 2019. De omgeving is hiervoor uitgenodigd.  

 

 



Verslag Wijkoverleg Centrum 

 

6 

3.6 Pagina 5, agendapunt 3, status verlichtingsplan 
Lange Haven  

RJ is benieuwd naar het verlichtingsplan voor de stegen. De voorzitter antwoordt dat dit niet onder 

het project Lange Haven valt maar, indien een dergelijk plan bestaat, onder het project Hoogstraat 

Plus. Hij stelt daarom voor dat RJ de bovengenoemde inloopbijeenkomst bezoekt.  
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4 Wijkbudget 

De behandeling van de aanvragen voor de 5e tranche is op 21 november. Dit betekent dat er nog tot 14 

november aanvragen ingediend kunnen worden.   

 

4.1 Data 2019 

De data voor 2019 zijn nog niet vastgesteld maar vooralsnog kan 23 januari 2019 worden  

aangehouden als uiterlijke datum waarop de aanvragen voor de 1e tranche ingediend moeten zijn. 

Zodra de data bekend zijn, worden ze in dit verslag opgenomen. Inmiddels bekend:  

 

1e tranche: aanvragen indienen uiterlijk 16 januari / behandeling 30 januari 

2e tranche: aanvragen indienen uiterlijk 20 maart / behandeling 3 april 

3e tranche: aanvragen indienen uiterlijk 29 mei / behandeling 12 juni 

4e tranche: aanvragen indienen uiterlijk 4 september / behandeling 18 september 

5e tranche: aanvragen indienen uiterlijk 6 november / behandeling 20 november  

 

Tevens is inmiddels de 5e tranche geweest. De besluitenlijst is bij dit verslag gevoegd. Alles bij elkaar 

genomen, bedraagt het restant wijkbudget € 18.618,25. Dit bedrag gaat naar 2019.   

 

Op de opmerking van RJ dat er weinig is uitgegeven, antwoordt de voorzitter dat dit klopt. Er zijn 

niet zo veel aanvragen ingediend als gewenst. Daarom is de regiegroep ook bezig met een plan de 

campagne om het wijkbudget te promoten in de wijk. RJ merkt op dat de gemeente hiervoor 

verantwoordelijk is. De voorzitter geeft aan dat de gemeente al op veel manieren aan promotie van de 

wijkbudgetten doet en dat de regiegroep een gemeentelijke commissie is.  
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5 Rondvraag 

5.1 Poolse winkel 

De nieuwe Poolse winkel op de Broersvest heeft een erg rommelige uitstraling en gevraagd wordt of 

hier niet iets aan gedaan kan worden. De wijkboa’s hebben de melding genoteerd.  

 

5.2 Hoeveelheid fietsen 

Aan de hand van een melding erover antwoordt de conciërge van het Wennekerpand dat de 

hoeveelheid fietsen erg is toegenomen sinds de komst van de dans Mavo. Deze belemmeren de 

doorgang voor mensen met scootmobielen. Het voornemen is om de ingang te verplaatsen.   

 

5.3 Vrachtverkeer 

Gemeld wordt dat de hoeveelheid vrachtverkeer op de Vellevest enorm is toegenomen en de buurt 

hier erg veel last van heeft. De voorzitter heeft dit signaal niet eerder ontvangen en zal het 

verkeersteam benaderen met de vraag of dit beeld herkend wordt.   

 

5.4 Geluidsoverlast Brandersfeesten 

Mevrouw DU meldt dat zij de uitzending van de gondelvaart niet om aan te zien vond. Ze had ook 

veel geluidsoverlast van de Brandersfeesten. De eerste melding neemt de voorzitter ter kennisgeving 

aan. Wat de Brandersfeesten betreft, geeft hij aan dat de geluidsnormen zoals opgenomen in de 

vergunning geen lage waarden zullen vertegenwoordigen. Het belang dat wordt gehecht aan de 

Brandersfeesten is hiermee gegeven.  

 

5.5 Mobiele wijktafels 

Op de vraag van RJ of er nog mobiele wijktafels worden georganiseerd, antwoordt de voorzitter 

bevestigend.   

 

5.6 Adviescommissie Sociaal Domein 

WE vertelt het een en ander over de gang van zaken omtrent de Adviescommissie Sociaal Domein. In 

overleg met de betrokken wethouder is er een sollicitatieprocedure gestart en is er gekozen uit vier 

kandidaten. Vervolgens bleef het stil en volgde, bij navraag, de mededeling dat de commissie is 

opgeheven. In een volgend gesprek met de twee betrokken wethouders kon volgens WE geen 

afdoende uitleg worden gegeven. Kennelijk mag je in Schiedam niet al te kritisch zijn, zo concludeert 

WE. De voorzitter kent dit dossier niet en geeft hier dan ook geen commentaar op.  
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5.7 Wijkschouwen 

AV geeft aan dat er in andere wijken regelmatig wijkschouwen worden georganiseerd. Leon Verzijden 

vertelt dat er in het Centrum meer dan twee jaar geleden een wijkschouw was georganiseerd maar het 

animo klein was. Indien hier alsnog behoefte aan is, kunnen er weer schouwen georganiseerd 

worden. Aanmelden kan uiterlijk 31 december bij de voorzitter.    

 

5.8 Noordvest 

Op de opmerking over de armoedige uitstraling van de Noordvest, tussen de Vellevest en de Parkweg, 

reageert de voorzitter met de mededeling dat dit stuk aangepakt kan worden zodra de nieuwbouw bij 

Herman Jansen gerealiseerd is.  

 

5.9 Korenbeurs 

Als reactie op een vraag van RJ deelt de voorzitter mede dat de voorzijde van de Korenbeurs wordt 

meegenomen in het project Korte Haven. 
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6 Einde vergadering + borrel afsluiting 
jaar 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de goede samenwerking in 2018. Er 

liggen chocoladeletters klaar en er is een afsluitende borrel. 

 

Volgend wijkoverleg 6 februari 2019 
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