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1 Opening en mededelingen       

Afmeldingen: AvW, IO, IvE, HO, LV, AK, JvO, HL, Brahim Ayadi, Rico Hulleman, Fred Bravenboer, 

Cihankar Solmaz en Leon Verzijden. 

 

Een aantal nieuwe deelnemers stelt zich voor. Zij zijn bewoners van resp. het Griegplein, Chopinplein 

en het Sibeliusplein. 

Verder stelt de nieuwe cultuurscout, Caty Palmen, zich voor.   

 

In verband met de leesbaarheid vraagt de wijkregisseur de nieuwe deelnemers om hun 

contactgegevens niet op de presentielijst te schrijven maar rechtstreeks te mailen naar 

secretariaat.wo@schiedam.nl. Hetzelfde geldt voor evt. correcties op de presentielijst door reeds 

geregistreerde deelnemers.   

  

De wijkregisseur heeft ter vergadering twee versies van de flyer ‘Wist je dat?’ uitgedeeld waaronder 

een speciale uitgave over wonen.  

 

IvH, één van de nieuwe deelnemers, woont op het Chopinplein, vertegenwoordigt de 

Huurdersbelangenvereniging Z-flats en is tevens NRR-instructeur (EHBO en reanimatie). Zij sluit 

vanavond aan om een toelichting te geven op de wijkbudgetaanvraag die zij heeft ingediend voor de 

aanschaf van twee AED’s, te plaatsen op het Chopinplein en ten behoeve van de wijk. Onderdeel van 

de aanvraag is dat zij eenmalig een gratis training geeft aan een ieder die dat wil. Ze vraagt alleen € 

55,- aan vergoeding omdat zij dit bedrag zelf jaarlijks betaalt aan de Nederlandse Reanimatieraad om 

les te mogen geven. De regiegroep behandelt deze aanvraag op 5 juni. Verder wordt afgesproken dat 

er een interview met IvH over dit onderwerp wordt gepubliceerd in het Groenoord Magazine. 

 

Het gerucht gaat dat er een coffeeshop wordt gevestigd in het pand waar nu groentewinkel H. de 

Haan zit (Borodinlaan). Dit pand staat inmiddels te koop. Gevraagd wordt of dit klopt en of er een 

vergunningaanvraag is ingediend bij de gemeente. De wijkregisseur antwoordt dat hij hier niet mee 

bekend is en navraag zal doen.  

Inmiddels is de informatie bekend. De situatie is als volgt: het beleid in deze biedt ruimte aan 

maximaal 4 coffeeshops in Schiedam en er is op dit moment nog 1 vergunning te vergeven. Hiervoor 

mocht men zich inschrijven. Dit heeft 15 kandidaten opgeleverd die ieder een locatie hebben 

voorgesteld. De gemeente selecteert er hier één van. Of er ook voor de Borodinlaan is ingeschreven, 

kan niet gezegd worden omdat het hier om concept aanvragen gaat en deze niet gepubliceerd hoeven 

te worden. Eén van de inschrijvers heeft vooruitlopend op de selectie al een omgevingsvergunning 

aangevraagd en deze is wel gepubliceerd omdat dit verplicht is (Rubensplein). Ook wanneer de 

selectie heeft plaatsgevonden, betekent dit niet dat de aanvrager daadwerkelijk een vergunning krijgt. 

Dan begint slechts de procedure. De aanvraag en de aanvrager worden beoordeeld. Er wordt gekeken 

naar de geschiktheid van de locatie, van het pand en van de ondernemer. Dat zijn flinke hobbels die 

een ondernemer nog moeten nemen. Zodra een ondernemer echt een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning heeft ingediend, wordt deze dus gepubliceerd en kunnen belanghebbenden 

daartegen zienswijzen indienen. Er is op dit moment geen enkele locatie in beeld want, zoals reeds 

aangegeven, heeft de selectie nog niet plaatsgehad. Zie ook het bericht op www.schiedam.nl over dit 

onderwerp.  

 

De aanwijzing van delen van Groenoord als veiligheidsrisicogebied is verlengd en de nieuwe periode 

loopt van 30 mrt. t/m 30 sept. 2019. 

mailto:secretariaat.wo@schiedam.nl
http://www.schiedam.nl/
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Qua gebied gaat het om alle straten tussen de Van Beethovenlaan, de Vivaldilaan, de Churchillweg en 

de Sweelincksingel.   

De wijkregisseur licht toe dat de verlenging van deze aanwijzing niet verkeerd opgevat moet worden. 

Het is een instrument dat weliswaar nodig is om bepaalde problemen aan te pakken omdat er het een 

en ander aan de hand is in de wijk, maar er hoeft ook niet geconcludeerd te worden dat Groenoord 

onveilig is. De meest recente sociale index laat nl. zien dat de wijk met stappen is vooruitgegaan. Het 

veiligheidsindexcijfer was al niet slecht en blijft stabiel. Op het volgende wijkoverleg worden deze 

cijfers gepresenteerd. AGENDA 5/9 

 

MdK laat weten dat er een verslag van één van de wijkschouwen wordt gepubliceerd in het 

Groenoord Magazine. Verder wordt binnenkort de datum vastgesteld voor de volgende wijkschouw. 

Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden. Tot slot vraagt ze of iemand met een scootmobiel 

een keer wil deelnemen aan een wijkschouw om de kwaliteit van de buitenruimte ook op dat punt te 

kunnen beoordelen.  

 

De wijkregisseur meldt dat de nieuwe scootmobielstalling inmiddels is geplaatst op het Van 

Beethovenplein. MdK vult aan dat de onveilige ondergronden van de speeltoestellen in de 

Obrechtstraat zijn verwijderd en er gekeken wordt wat er met de speeltoestellen gedaan zal worden. 

Verder meldt MdK dat de entrees van de woningen in Groenoord-Zuid netjes zijn opgeknapt. De 

kwestie van de aansluiting van de entrees met de strook grond waarvoor Woonplus verantwoordelijk 

is, wordt opgepakt door Woonplus, aldus de wijkregisseur.  
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2 Verslag vergadering d.d. 7 maart 
2019 

Pagina 8 - Rattenoverlast 

Beaamd wordt dat dit probleem in Groenoord inderdaad nog meevalt, vergeleken met sommige 

andere wijken. Maar het is wel een probleem. 

Tevens wordt beaamd dat zowel Irado, Woonplus als de gemeente hun best doen om het probleem te 

verhelpen. Zo zijn er campagnes, zijn er vorig jaar huis-aan-huis 5.000 informatiefolders verspreid in 

de wijk en heeft Woonplus via de mededelingenborden in haar wooncomplexen bewoners gevraagd 

om geen vogels e.d. meer te voeren. Er worden verder ook teams samengesteld die langs gaan bij 

bewoners. Op de vraag of het zou werken om borden te plaatsen waarop staat dat er niet gevoerd mag 

worden, wordt vanuit het Wijkoverleg geantwoord dat dit averechts zou werken omdat men dan kan 

denken dat er wel gevoerd mag worden op plekken waar niet zo’n bord staat. Geadviseerd wordt om 

rattenoverlast te melden via de bekende kanalen.  

 

Pagina 9 – Speeltuin Puccinistraat 

Op 30 april is er een 2e gesprek geweest met de stichting die de speeltuin beheert. De gemeente heeft 

haar standpunt herhaald dat de speeltuin openbaar dient te worden omdat dat beantwoordt aan de 

behoefte zoals omwonenden deze hebben geuit. De stichting is gevraagd na te denken over een 

andere rol in die nieuwe situatie, bijv. als activiteitenclub en dus niet als beheerder. De stichting heeft 

echter aangegeven niet te zullen meewerken aan deze verandering en alles te willen houden zoals het 

nu is. De gemeente gaat zich nu beraden op de vraag of de subsidierelatie met de stichting al dan niet 

wordt voortgezet.  

Inmiddels heeft de gemeente de subsidierelatie en de huurovereenkomst beëindigd. De stichting 

moet per 1 augustus a.s. het terrein verlaten, op straffe van een dwangsom voor elke week dat zij 

hieraan niet voldoet.  

 

Pagina 9 – Inloopspreekuur van het WOT 

Het inloopspreekuur van maandag (17.00 tot 18.00 uur) komt per 1 juni te vervallen. Er komen te 

weinig bezoekers op deze dag.  

  

Het verslag is vastgesteld. 
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3 Kansen voor de wijk/ Wijkbudget + 
besluitenlijst regiegroep 2

e
 tranche 

 
Een ieder is gevraagd om tijdens de pauze de kansen voor de wijk te noteren op de flappen die 

klaarliggen. De wijkregisseur verzamelt de genoteerde punten. Op het volgende wijkoverleg wordt 

samen gekeken welke onderwerpen interessant zijn om erover door te praten.  

 

 

3.1 Wijkbudget 

Aanvragen voor de 3e tranche kunnen tot uiterlijk 29 mei ingediend worden. Deze worden op 5 juni 

behandeld.  

Inmiddels is de 3e tranche geweest. De besluitenlijst is meegestuurd met dit verslag.  

Voor de 4e tranche kunnen de aanvragen tot uiterlijk 11 september ingediend worden. Deze worden 

vervolgens op 18 september behandeld.  
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4 Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

De wijkregisseur meldt dat op 15 mei jl. de eerste vergadering heeft plaatsgehad van het ambtelijk 

projectteam voor de herinrichting van het park en het tunneldak achter de Z-flats. Na de 

voorbereidingen wordt het participatietraject met bewoners opgestart. De werkzaamheden zullen 

volgens planning uitgevoerd worden in 2020. In het project worden ook zaken als biodiversiteit 

(insecten e.d.) en klimaatadaptatie meegenomen.  

Binnenkort wordt eenzelfde soort team opgezet voor de reconstructie van de Van Beethovenlaan (tot 

de Vivaldilaan). Interessant, omdat dit gebied grenst aan het gebied van het bovengenoemde project. 

Juist daarom is het een uitdaging op welke manier de parkeerterreinen bij de Z-flats ingericht 

kunnen worden om een verbinding te maken tussen de twee gebieden. Om die reden ook wordt nog 

bezien binnen welk project het ontwerp van deze parkeerterreinen wordt meegenomen.  

 

Jeffrey Davidsz meldt dat er in de afgelopen week 2 inloopbijeenkomsten zijn georganiseerd voor 

bewoners over nieuwe energie voor Groenoord. Wat vooral naar voren kwam, is dat mensen zich 

zorgen maken over de kosten die dit met zich meebrengt en het ongemak door de aanpassingen in 

hun woning. Deze twee punten worden uiteraard meegenomen in de voorbereidingen. Jeffrey 

Davidsz attendeert het Wijkoverleg erop dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen om deze 

energietransitie definitief uit te voeren. Er wordt nog steeds gerekend en getekend.    

 

Gemeld wordt dat de in het Groenoord Magazine genoemde activiteiten moeilijk te vinden zijn op de 

website. Deze melding wordt opgepakt.  

Tegelijk wordt gevraagd om interessante onderwerpen voor de volgende editie van het magazine te 

melden aan de redactie. De Oproepcentrale wordt genoemd als een interessant initiatief voor een 

artikel.  

 

De bewoners van het Bospad hebben niets teruggehoord over het werk dat moet gebeuren aan de 

straat na contact te hebben gehad met Leon Verzijden. De wijkregisseur adviseert om nog een keer 

contact met hem op te nemen.  

 

Caty Palmen (cultuurscout) doet twee oproepen:  

Ik Toon, Landelijke maand van de Amateurkunst: vanaf 1 juni 2019 is er op meer dan 1.000 locaties 

in meer dan 200 gemeenten kunst te zien in kunstcentra, ateliers en buurthuizen, maar ook thuis, op 

straat en in winkels. Mochten er kunstenaar zijn die hieraan mee willen doen of bewoners met 

affiniteit voor kunst, dan kan men zich aanmelden.   

Als men ideeën heeft voor kunst en cultuur in de wijk, kan men zich ook daarvoor aanmelden.  

Voor beide oproepen: 010-2734789 of post@stichtingmooiwerk.nl.  

 

In de wijk Woudhoek zijn de straten opgehoogd met piepschuim. Dit is niet gedaan met de grond 

onder de huizen omdat de gemeente daar niet voor verantwoordelijk is. Nu na een jaar de grond 

onder die woningen al weer verzakt is, is het gevolg wel dat de gemeente de aangrenzende openbare 

ruimte weer kan ophogen. Daarom is de vraag of het toch niet beter is dat de gemeente ook de grond 

onder woningen meeneemt bij het ophogen. De wijkregisseur geeft aan de genoemde situatie niet te 

kennen waardoor hij er ook niets van kan vinden en neemt aan dat de genoemde werkwijze het 

resultaat is van weloverwogen keuzes, waaronder ook de keuze om alsnog de grond onder woningen 

mee te nemen.   

 

mailto:post@stichtingmooiwerk.nl
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Orhan Zengin meldt dat er een serie straatterrassen georganiseerd wordt. Het WOT en DOCK gaan 

dan samen met andere partners op straatniveau het gesprek aan met de plaatselijke bewoners om 

contact te maken en te horen wat er zoal bij die mensen leeft. Voor de zomervakantie staan er 3 

straatterrassen gepland: 12 juni op het Dirk Schäferplein, 3 juli op het Bachplein en 10 juli in de 

Willem Pijperstraat. Alle straatterrassen zijn van 14.00 tot 16.00 uur. De wijkregisseur vult aan dat 

het straatterras op het Bachplein waarschijnlijk uitgebreid wordt naar een mobiele wijktafel.  

 

Op 4 juli is er weer een netwerkbijeenkomst van 17.00 tot 20.00 uur in de tuin van boerderij 

Landvreugd. Voor deze feestelijke en informele bijeenkomst dient men zich wel aan te melden. De 

officiële oproep wordt nog verzonden en daarop staat waar men zich kan aanmelden.  

 

Nathalie Wassink meldt dat er weer scootmobiel kunst- en historische routes worden georganiseerd 

door Seniorenwelzijn, Stichting Mooi Werk en de Historische Vereniging. Deze routes worden in 

kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers gereden. Inschrijven kan via 010-2486888 of via 

info@seniorenwelzijn.nl .  

 

RK geeft een update over het project Fietsmaatjes. De fietsen zijn besteld en komen in juni binnen. 

De officiële lancering van Fietsmaatjes gebeurt op 13 juli tijdens het Zomerfeest. Mensen kunnen dan 

een proefrit maken op de duofiets. Er is contact met verschillende instanties die enthousiast zijn, mee 

willen doen en willen faciliteren. Het doel van het project is om mensen uit hun isolement te halen. 

Per rit geldt er een eigen bijdrage van € 3,-. Op de website www.fietsmaatjesschiedam.nl kan men 

zich inschrijven als gast of vrijwilliger. Binnenkort zullen flyers en posters beschikbaar zijn. 

Geïnteresseerden kunnen zich dus inschrijven. Anderen roept RK op om hun omgeving opmerkzaam 

te maken op de website.  

 

 

4.1 Einde vergadering + borrel ter afsluiting eerste 
halfjaar 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  

Volgend wijkoverleg: 5 september 2019 /  voorzitter: JH    

 

 

 

 

http://www.fietsmaatjesschiedam.nl/
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