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1 Presentatie tentoonstelling Familie 
(Karina van Bezooijen) 

 

Karina van Bezooijen van het Stedelijk Museum Schiedam geeft een presentatie over de 

tentoonstelling Familie. Deze tentoonstelling loopt van 13 oktober 2018 tot en met 3 maart 2019 in 

het Stedelijk Museum.   

 

Zo’n twintig (internationale) hedendaagse kunstenaars hebben werk gemaakt over geboorte, 

opgroeien, huwelijk en afscheid. Deze werken variëren van video tot sculptuur en performance. Als 

ludieke actie is er een zgn. Coupe de Schiedam. Zolang je haar maar goed zit: tot en met 3 

maart kunnen Schiedammers elke zondag van 12.00 tot 16.00 uur gratis geknipt worden in het 

museum door een Schiedamse kapper, in ruil voor een praatje over het thema familie. Karina van 

Bezooijen geeft een kleine samenvatting van het programma.  

 

De entree voor de tentoonstelling kost € 5,00 per persoon. De gemeente biedt de mogelijkheid om de 

tentoonstelling gratis te bezoeken mits men zich als groep aanmeldt. Hiervoor kan een e-mail 

gestuurd worden naar het museum: deirdre@stedelijkmuseumschiedam.nl.  

 

Voor verdere informatie zie: www.stedelijkmuseumschiedam.nl. 

 

De voorzitter bedankt Karina van Bezooijen voor de presentatie. 

 

 

 

 

mailto:deirdre@stedelijkmuseumschiedam.nl
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2 Terugkoppeling Oud & Nieuw door 
Clyde Esajas 

 
Clyde Esajas geeft een terugkoppeling over Oud & Nieuw. 

 

Op oudejaarsavond heeft het team van gemeente en politie van 19.00 tot 05.00 uur gewerkt. Het was 

een drukke avond/nacht. 

De Parkweg moest meerdere malen worden bezocht vanwege kleine brandjes en vernielingen. 

Jongeren gooiden er vuurwerk naar winkels en mensen. Vroeg op de avond hield de politie zeven 

mensen aan die vuurwerk naar brandweer en politie gooiden.  

Groenoord heeft, net als andere wijken in Schiedam, schade opgelopen op diverse locaties. Clyde laat 

enkele foto's rondgaan in de vergadering.  

De gemeente is bezig de totale schade in kaart te brengen.  

Er moest ook preventief opgetreden worden om brandgevaarlijke situaties te voorkomen.  

 

Vanuit het Wijkoverleg wordt aangegeven dat er meer vuurwerk werd afgestoken op oudejaarsavond 

maar dat er geen sprake was van overlast.   

Op de suggestie om camera’s te plaatsen bij kunstgrasvelden reageert Clyde Esajas met de opmerking 

dat er op verschillende plekken in de stad camera's zijn opgeblazen. Het effect van camera’s op dit 

punt is dus klein.  

Leon Verzijden vult hierop aan dat in Nieuwland een kunstgrasveld uit voorzorg voorzien was van 

een laag zand en dat dit effect had. Wellicht een idee voor andere wijken volgend jaar.   

Bij flat 2 op het Bachplein zijn brievenbussen opgeblazen. Hier zijn camerabeelden van. De wijkagent 

geeft aan dat men hier eerst aangifte van moet doen alvorens de politie hiermee aan de slag kan.   

 

De voorzitter bedankt Clyde Esajas voor zijn terugkoppeling.   

 

 
 
 



Verslag Wijkoverleg Groenoord 

 

5 

3 Mededelingen 

 
Afmeldingen: Orhan Zengin, AK, BM, IvE en RS. 

 

De wijkregisseur meldt dat de HBV binnenkort een enquête gaat houden in de omgeving van de 

speeltuin in de Puccinistraat. Vraag is of de bewoners een openbare speelplaats willen die altijd open 

is, maar dan zonder toezicht, of de huidige situatie willen handhaven, maar dan wel met toezicht en 

een beperkte  openstelling. Uit de buurt heeft de wijkregisseur het signaal gekregen dat het gerucht is 

verspreid dat de gemeente van plan is om daar een hangplek te creëren. Uiteraard is dit niet waar 

maar de wijkregisseur waarschuwt voor dit gerucht. Hij verzoekt om, als men merkt dat dit gerucht 

verder de ronde doet, mensen te vertellen dat het natuurlijk niet klopt. Hij vertelt dat de 

samenwerking met de beheerder van de speeltuin mogelijk beëindigd wordt indien de omgeving 

bevestigt liever een openbare speelplaats te willen. Vermoedelijk heeft het gerucht hiermee te maken.        

 

 

WOT    

Het programma voor de inloopspreekuren van het WOT ziet er als volgt uit:   

-Maandag van 10:00 tot 12:00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.  

-Woensdag van 10:00 tot 12:00 uur (per 1 maart van 14.00 tot 16.00 uur).   

-Donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.  

-Vrijdag, de wijkochtend en de formulierenbrigade van 9.30 tot 12.00 uur.  

 

Het boek '20 wegen naar geluk' van Leo Bormans is aanleiding geweest om een groep op te starten 

voor het uitzoeken van de vraag ‘wat maakt mij gelukkig?’. Deze groep zal op de dinsdagavonden 

bijeenkomen in De Weerklank, bij voldoende deelnemers.  

De startdatum is daarom nog niet bekend. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Orhan 

Zengin: zengin@wotschiedam.nl.  

Opgemerkt wordt dat dit soort berichten ook bij de redactie van het Groenoord Magazine gemeld 

kunnen worden.   

 

Wijkagent Jeffrey van Uffelen gaat Groenoord verlaten en aan de slag in Maassluis. In maart/april 

komt er een vervanger, waarschijnlijk een wijkagent uit Oost.  

 

Het grit van de jeu de boules baan op het Bachplein is aangevuld, waarvoor dank.   

 

Een compliment over de BuitenBeter app. Er was een klacht gemeld over tegels en het probleem werd 

binnen een paar dagen verholpen.  

 

De voorzitter meldt dat het project Fietsmaatjes van start is gegaan. De eerste trainingen zijn achter 

de rug. Er zijn 9 enthousiaste deelnemers aan het project. Er zijn contacten gelegd met diverse 

organisaties en winkeliers, waaronder ook fietsenwinkels. Voor financiering van het project worden 

naast het wijkbudget ook fondsen aangeschreven. Hopelijk kunnen de eerste duofietsen in mei/juni 

gaan rijden. Naar een stalling wordt nog gezocht. De website www. fietsmaatjesschiedam.nl is onder 

constructie.  

 

mailto:zengin@wotschiedam.nl
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Bewonersvereniging Bachplein heeft zich beschikbaar gesteld om het Groenoord Magazine te 

bezorgen op het Bachplein. De redactie zoekt nog vrijwilligers voor andere gebieden in de wijk. Het 

gaat om een paar uurtjes per kwartaal. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 06-38752144.  

  
 

3.1 Verslag vergadering d.d. 22 november 2019 

 

Pagina 4 

Agendapunt 1, Lekker Bezig! 

In De Weerklank is op donderdag 17 januari begonnen met gymnastiek.  

 

Pagina 5 

Agendapunt 3, voorzitterschap wijkoverleg: 

Het is de bedoeling dat het wijkoverleg elke keer door iemand anders wordt voorgezeten. De 

wijkregisseur herhaalt daarom de oproep om zich hiervoor aan te melden. De voorzitter neemt het 

voortouw en wijst gewoon iemand aan voor de volgende keer, te weten Adri Edenburg.    

 

Pagina 6, 

Agendapunt 3, mailing list: 

De wijkregisseur heeft de melding aan het secretariaat doorgegeven en hoopt dat het nu goed komt.  

Agendapunt 3, dropping: 

Het idee voor deze dropping moet nog verder uitgewerkt worden.  

Agendapunt 3, afvalverwerkingsplan: 

MdK meldt dat ze haar afvalverwerkingsplan nog moet presenteren.  

 

Pagina 7 

Agendapunt 4, aanvragen vrijwilligerspas: 

Vrijwilligers werkzaam bij een officiële organisatie worden sowieso door de organisatie aangemeld. 

Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een officiële organisatie kunnen zich onder een fictieve 

groepsnaam als groep of als individu aanmelden bij Sandy Dos Reis via sf.dosreis@schiedam.nl. In 

het geval van het laatste creëert Sandy dan een fictieve groepsnaam.  

 

Pagina 8 

Agendapunt 5, wijkbudget: 

In de regiegroep is er nog een aantal plekken vrij. Hiervoor kan men zich aanmelden bij de 

wijkregisseur (actie bewoners). 

Agendapunt 6, kerstbomen 

De wijkregisseur heeft met DOCK afgesproken dat de kerstbomen vanaf nu weer geplaatst en 

verwijderd worden door de leverancier. DOCK blijft dit betalen maar de meerkosten worden 

eventueel uit het wijkbudget betaald.  

Verzocht wordt om de kerstbomen vroeg in het jaar aan te vragen bij Brahim Ayadi (DOCK) via 

bayadi@dock.nl of 06-34941252.  

 

Het verslag is vastgesteld 

 

 

 

mailto:sf.dosreis@schiedam.nl
mailto:bayadi@dock.nl
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4 Wijkbudget 

 

De 1e tranche is nog aanstaande. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 23 januari  worden ingediend. De 

behandeling is op 30 januari. 

 

 

4.1 Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Vorige week is er in De Boshoek een presentatie gegeven over de groenvisie. Gevraagd wordt of deze 

een keer besproken kan worden op het wijkoverleg. De wijkregisseur antwoordt dat het de 

groenstructuurvisie betreft. Deze is niet meer dan een algemeen beleidsdocument en wordt pas 

interessant zodra de uitvoeringsplannen op wijkniveau uitgewerkt worden. Op dat moment gaat men 

in gesprek met de wijken, al dan niet via het wijkoverleg.   

 

Einde vergadering 

 

 

Volgend wijkoverleg  

7 maart 2019 om 20.00 uur  

voorzitter: Adri Edenburg 
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