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1 Presentatie Lekker Bezig! door Hilde 
Pape (beweegcoach) 

Hilde Pape, beweegcoach van de gemeente Schiedam, geeft een presentatie over bewegen en sporten 

in Groenoord.  

Lekker Bezig! is een initiatief van de gemeente Schiedam, ontwikkeld voor en door de stad, gericht op 

alle Schiedammers en bedoeld om meer mensen dagelijks te doen bewegen en sporten.   

Hiervoor zijn er drie beweegcoaches actief in de stad. Beweegcoaches zijn aanspreekpunt voor 

bewoners, coördineren de wijkschoolverenigingen, verstrekken informatie, werken nauw samen met 

partners in de stad, verbinden initiatieven, en ondersteunen evenementen en activiteiten. 

Hilde Pape werkt voor Nieuwland & Groenoord. Het team Sport van de gemeente bestaat verder uit 

drie sportregisseurs en een sportconsulent voor aangepast sporten.  

Hilde Pape deelt nog folders uit, wijst op de website lekkerbezigschiedam.nl voor meer informatie en 

verwijst verder naar twitter: lekkerbezigschiedam en facebook: lekkerbezigschiedam.  

Wanneer bewoners een activiteit organiseren, kunnen zij deze aanmelden via de website of via 

contact@lekkerbezigschiedam.nl. De beweegcoach zorgt dan voor plaatsing op de website en het 

Stadsblad. 

 

1.1 Vragen en opmerkingen 

Opgemerkt wordt dat er ook in het Groenoordmagazine activiteiten en evenementen gemeld kunnen       

worden. 

 

Op de vraag of er in Groenoord veel kinderen zijn die willen sporten maar waarvan de ouders dit niet 

kunnen betalen, antwoordt Hilde Pape dat zij nog geen aanvragen heeft gehad. Mariska Silvius vult 

aan dat er tijdens de wijkochtend bij het WOT (elke vrijdag tussen 9.30-12.00 uur) bewoners terecht 

kunnen voor aanvragen bij het Jeugdsport- en cultuur fonds en dat er zich inmiddels veel mensen 

hebben gemeld.   

 

Diverse scoutinggroepen hebben ook contact met de beweegcoaches.  

 

De voorzitter, Rob Kent, bedankt Hilde Pape voor de presentatie. 

mailto:contact@lekkerbezigschiedam.nl
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2 Voorbereiding Oud & Nieuw 

Clyde Esajas (wijkboa Groenoord) geeft een presentatie over de te nemen maatregelen rondom Oud 

& Nieuw.  

 

2.1 Het volgende komt hierbij aan bod 

Vanaf vrijdag 28 december mag er vuurwerk verkocht worden. 

 

Afsteken vuurwerk tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.  

 

Afsteken vuurwerk mag niet in de vuurwerkvrije zones. In totaal zijn er 33 vuurwerkvrije zones 

aangewezen (bijv. kinderboerderijen, maneges, verzorgingshuizen, speeltuinen). Vanaf 1 december 

staan deze zones vermeld op www.schiedam.nl.    

 

Ter voorkoming van overlast is er, zoals elk jaar, extra inzet van team Toezicht en Handhaving, 

politie, brandweer en Irado. Afvalcontainers worden extra geledigd, sommige prullenbakken en 

speelplaatsen worden afgesloten, potentiële overlastgevers worden vooraf benaderd, aandacht voor 

die plekken waar het in het afgelopen jaar onrustig was en het zo veel mogelijk verwijderen van 

kerstbomen en ander brandbaar materiaal vóór de jaarwisseling. 

 

Uiteraard worden ook dit jaar het vuurwerkdetectiesysteem en camera's ingezet. Verder worden op 

de bekende hotspots extra camera’s geplaatst.  

In de hele stad zijn er inmiddels ongeveer 50 bewoners die zich hebben aangemeld om in de 

eindejaarsperiode als oren en ogen te dienen voor de diensten. Zij worden in die periode dan 

regelmatig gebeld door het callcentre om te informeren naar de stand van zaken in de stad. Op deze 

manier bestaat er een extra mogelijkheid om gericht op te treden. Een handige tool hierbij is de 

Burgernet App. Geadviseerd wordt om deze te downloaden. Hij is te allen tijde te gebruiken en niet 

alleen rondom de jaarwisseling. Bij interesse voor deze rol als oren en ogen, kan men zich aanmelden 

via telefoonnummer 14010 en www.schiedam.nl 

 

Ook los van de rol als oren en ogen, kunnen bewoners een handje helpen door melding te maken van 

opvallende zaken in de buurt zoals dit altijd kan: via 14010, via www.schiedam.nl, via de 

BuitenBeter app en via de politie (0900 8844). Speciaal voor de jaarwisseling is het nog mogelijk om 

te whatsappen naar 06 30564971. Zoals altijd: bij spoed 112 bellen! 

 

Direct na de jaarwisseling gaat Irado aan de slag om de stad weer schoon te maken, eerst de 

doorgaande wegen, daarna de overige straten. Bewoners kunnen helpen door de eigen straat te 

vegen. 

http://www.schiedam.nl/
http://www.schiedam.nl/
http://www.schiedam.nl/
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3 Mededelingen 

Afmeldingen: HO, HL, IvE en de beide wijkagenten (Jeffrey van Uffelen en Fred Bravenboer) zijn 

afwezig i.v.m. een verplichte training. 

 

De wijkregisseur, Hüseyin Kalyoncu, draagt het voorzitterschap van het wijkoverleg vanaf vanavond 

officieel over aan bewoners. RK is vanavond voorzitter. De bedoeling is dat het wijkoverleg elke keer 

door een andere bewoner wordt voorgezeten en dat hij/zij samen met de wijkregisseur de agenda 

opstelt. De wijkregisseur nodigt iedereen uit om zich aan te melden voor het voorzitterschap (actie 

bewoners). Deze beslissing is onderdeel van de wens om het wijkoverleg te moderniseren en meer 

bewoners te bereiken. Hierover zal nog vaak gesproken worden op het wijkoverleg want de plannen 

zullen gezamenlijk gemaakt worden.  

 

De uitnodiging voor ‘Sterren van de Stad’ op vrijdag 7 december van 17.00 - 19.00 uur in de 

Grote/Sint-Janskerk is per e-mail verstuurd. Aanmelden kan tot 3 december. Ook de oproep 

‘zelfmeten luchtkwaliteit gemeente Schiedam, is per e-mail verstuurd.  

Hierop geeft een aantal deelnemers aan dat zij niets hebben ontvangen en ook niet de stukken van dit 

wijkoverleg. De wijkregisseur laat de mailing list nalopen om te achterhalen wat er is misgegaan 

(actie wijkregisseur).  

 
IO meldt dat zij gaat verhuizen naar Vlaardingen maar wel graag blijft deelnemen aan dit 

wijkoverleg, mede omdat ze als vrijwilliger actief blijft in de wijk. De wijkregisseur geeft aan dat zij 

kan blijven deelnemen aan het wijkoverleg maar geen lid meer kan zijn van de regiegroep. Om die 

reden roept de wijkregisseur op om zich aan te melden voor de vrijkomende plek door het vertrek van 

IO (actie bewoners).  

 
Scoutinggroep Tono heeft op 6 oktober jl. op het terrein van Boerderij Landvreugd een Kids Power 

Event georganiseerd voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Het is de bedoeling dit evenement volgend jaar 

nog groter op te zetten.  

Verder kunnen kinderen sinds kort langskomen bij Boerderij Landvreugd om een boek te lenen. 

Hierover komt een artikel met nadere informatie te staan in het Groenoordmagazine.  

 

Kids Groenoord-Zuid gaat in samenwerking met Scoutinggroep Tono in maart 2019 een kidspuber 

activiteit organiseren in de vorm van een dropping. Het idee wordt nog uitgewerkt.  

 

MdK heeft een plan bedacht voor afvalverwerking en dit voorgelegd aan de betrokken wethouder die 

het een goed idee vond. Inmiddels is een gesprek gepland bij Irado om het plan te presenteren en is 

er een denktank opgezet om dit plan uit te werken. MdK nodigt de wijkregisseur uit voor dit gesprek.    

 

Over het plan om de ‘gele brigade’ per 1 januari 2019 uit de wijk te halen, vindt er binnenkort een 

gesprek plaats tussen BvE en Stroomopwaarts. De uitkomst van dit gesprek wordt gevolgd.  

 

Verzocht wordt om activiteiten zo veel mogelijk te melden bij de redactie van het 

Groenoordmagazine. Dan kunnen de medewerkers van Dock en het WOT mensen doorverwijzen 

naar deze activiteiten.  
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4 Verslag vergadering 6 september 
2018 

4.1 Pagina 1, agendapunt 1, aanvragen vrijwilligerspas 

Op een vraag erover antwoordt de wijkregisseur dat hij op dit punt geen ontwikkelingen te melden 

heeft. Hij zal bij Sandy Dos Reis navragen hoe ver het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam hiermee is 

(actie wijkregisseur) 

 

4.2 Pagina 2, agendapunt 2, veiligheidsrisicogebied 

De wijkregisseur meldt dat Groenoord, samen met de bekende wijken, voor de komende 6 maanden 

als veiligheidsrisicogebied is aangewezen. Het gaat dus om verlenging van de eerdere aanwijzing voor 

de periode 29 september 2018 tot en met 29 maart 2019.  

 

4.3 Pagina 3, agendapunt 2, spreekuur wijkboa 

Clyde Esajas houdt iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur spreekuur op het Van Beethovenplein 

161 en geeft aan dat het spreekuur goed loopt. Er komen steeds meer mensen binnen met meldingen 

of vragen en hij heeft al mensen kunnen doorverwijzen naar collega’s.  

 

4.4 Pagina 3, agendapunt 3, wijkboa’s in opleiding 

Op een vraag over de ontwikkelingen antwoordt Clyde Esajas dat hij nog geen collega toegewezen 

heeft gekregen voor het vormen van een koppel.   

 

4.5 Pagina 4, agendapunt 3, rattenoverlast 

Op een vraag van de wijkregisseur over de stand van zaken wordt gemeld dat de rattenoverlast niet 

minder is geworden. Op bepaalde plekken blijven de ratten terugkomen. Zo zijn er veel ratten bij de 

singels omdat de mensen daar brood strooien. Naar aanleiding van een krantenartikel over de wijk 

Nieuwland heeft de wijkregisseur navraag gedaan bij Irado. De kop van het artikel leek nl. op een 

grootse aanpak te duiden maar uit de uitleg van Irado begreep hij dat er ook daar geen toverformule 

verzonnen was. Het gaat om een kleinschalig bewonersinitiatief dat vooral gericht is op voorlichting 

en waarbij de inzet beperkt is tot één complex. Er zijn geen gifbakken geplaatst maar aparte bakken 

voor etensresten. Verder zouden klemmen niet werken omdat er een overvloed aan eten beschikbaar 

is voor ratten waardoor zij die klemmen niet hoeven op te zoeken. Er zijn wel zgn. rattenhotels 

geplaatst en als blijkt dat deze werken, worden ze ook in Groenoord geplaatst.   
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4.6 Pagina 5, agendapunt 5, tramovergang 

Correctie: het betreft de tramovergang tussen Bachplein en De Biepad. Overigens is het beton tussen 

de rails nog niet hersteld. Leon Verzijden geeft aan dat RET hiervoor verantwoordelijk is. De melding 

ligt bij RET.  

 

4.7 Pagina 5, agendapunt 5, duofietsen-project 

RK meldt dat de wijkbudgetaanvraag gehonoreerd is. Acht bewoners starten binnenkort met de 

training 

 

Het verslag is vastgesteld. 
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5 Wijkbudget en besluitenlijst 5e 
tranche 

Het wijkbudget is geheel besteed, zelfs een klein beetje overschreden.   

 

De planning voor 2019 ziet er als volgt uit:   

 

1e tranche: aanvragen uiterlijk 23 januari / behandeling 30 januari   

2e tranche: aanvragen uiterlijk 27 maart / behandeling 3 april  

3e tranche: aanvragen uiterlijk 29 mei / behandeling 5 juni  

4e tranche: aanvragen uiterlijk 11 september / behandeling 18 september  

5e tranche: aanvragen uiterlijk 13 november / behandeling 20 november  
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6 Rondvraag 

De kerstbomen worden wel geleverd maar niet geplaatst of weer uit de grond gehaald. Het is voor 

veel bewoners ondoenlijk om de boom zelf in de grond te zetten en er weer uit te halen. De 

wijkregisseur bespreekt met Dock hoe dit vanaf volgend jaar anders kan (actie wijkregisseur/Dock).   

 

De redactie van het Groenoordmagazine is er trots op om na 2,5 jaar het 10e nummer uit te hebben 

gegeven. De redactie blijft dit met veel energie doen.  

Wel worden er bezorgers gezocht. Voor de huidige groep vrijwilligers is het erg veel om het blad in 

één keer in de hele wijk te bezorgen. Het gaat om een paar uren per kwartaal. Geïnteresseerden 

kunnen contact opnemen met LA via 06 - 38 75 21 44.  

 

Op een vraag over het project Groenoord van het gas af antwoordt de wijkregisseur dat hij geen 

ontwikkelingen te melden heeft. Hij verwijst alleen naar eerdere berichten dit jaar dat het hele jaar 

2018 vooral in het teken zal staan van kostenberekeningen. Hij verwacht dat er begin 2019 hierover 

gecommuniceerd kan worden maar weet dit niet zeker. Hij voegt hieraan toe dat er voor praktische, 

technische vragen nu al de mogelijkheid bestaat om het Servicepunt Woningverbetering te 

benaderen.   

 

Met het team Communicatie van de gemeente is een afspraak gemaakt om te kijken of het mogelijk is 

om over de wijkoverleggen ook te communiceren via het Groenoordmagazine.  

 

In veel wijken worden AED’s aangevraagd en betaald uit het wijkbudget. Op de vraag of dit ook in 

Groenoord kan, antwoordt de wijkregisseur positief. Van belang is dat de AED vrij toegankelijk is. Op 

de vraag of er ook voor het vervangen van de accu van een AED wijkbudget ingezet kan worden, luidt 

het antwoord van de wijkregisseur wederom bevestigend. Gemeld wordt dat op de website van het 

Rode Kruis alle locaties met AED’s staan vermeld die bij deze organisatie zijn aangemeld. Over de 

vraag hoe wijkbewoners beter ingelicht kunnen worden over deze plekken zal worden nagedacht en 

op dit punt wordt de volgende keer teruggekomen (actie bewoners).  
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7 Einde vergadering + borrel ter 
afsluiting van het jaar 

De voorzitter sluit de vergadering. Iedereen krijgt een chocoladeletter en er is een borrel om het jaar 

met elkaar af te sluiten.  

 

Het volgende wijkoverleg is op 17 januari 2019 

 

Graag aangeven bij wijkregisseur wie dan voorzitter wil zijn!!! 
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