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1

Opening en mededelingen

Afmeldingen
MM, IO, LA, AE, HL, Caty Palmen, Orhan Zengin, Jeffrey Davids,
Fred Bravenboer en Leon Verzijden.
Judith Grootfaam stelt zich voor als sociaal werker van Dock en vervangt Mariska Silvius die zoals
bekend vertrokken is naar WOT Centrum/West.
Haar contactgegevens: 06-20320580 en jgrootfaam@dock.nl.
De wijkregisseur meldt dat op 1 oktober a.s. een bijeenkomst wordt gehouden over mobiliteit in
Groenoord, w.o. parkeren. De bijeenkomst vindt plaats in Activiteitenruimte Van Beethovenplein en
start 19.30 uur.

1.1 Presentaties
1.1.1 Staat van de Wijk door Johan Deijl
Johan Deijl, beleidsmedewerker bij het Kenniscentrum MVS (onderzoek en statistiek) van de
gemeente Schiedam, geeft een presentatie.
Opvallende punten:
Wat het aantal inwoners betreft, is er geen sprake van een grote
verandering: van zo’n 8.700 in 2007 tot 9.452 per 1 januari 2019.
Bij de bevolking tot 49 jaar is de groep bewoners met een migratieachtergrond in de meerderheid.
Bij de leeftijd van 50+ is dit andersom. Verwacht wordt dat de bevolking van 50+ met een
migratieachtergrond de komende jaren zal toenemen.
De woningvoorraad bestaat voor 69% uit huurwoningen en voor 31% uit koopwoningen. Hiervan is
slechts 7% eengezinswoning en de rest bestaat uit appartementen.
De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Schiedam behoort met € 156.000,- al tot een van
de laagste in het land. In Groenoord is deze waarde nog een stuk lager met € 122.000,-.
Het gemiddeld netto besteedbaar inkomen in de periode 2015-2017 in Schiedam is € 36.700,(Nederland € 41.900,-). Groenoord heeft het laagste gemiddelde van Schiedam met € 29.400,-.
Het aantal huishoudens dat in armoede leeft in Schiedam is 12,8%.
In twee buurten van Groenoord ligt dit tussen 15-20% terwijl dit percentage in Groenoord-Zuid maar
liefst 36% bedraagt.
In de veiligheidsindex scoort Groenoord een 6,8 en dit is gelijk aan
het Schiedamse gemiddelde.
Groenoord is hiermee een aandachtswijk:
Het aantal inbraken tussen 2007-2018 ontwikkelt zich gunstig, nl. van 74 in 2007 tot 33 in 2018.
Het aantal geweldsdelicten is stabiel (66 in 2007 en 68 in 2018).
Van de bewoners voelt 46% zich zelden of nooit onveilig in het algemeen (de stad, het land, etc.) en in
de eigen buurt is dit 59%. Het algemene onveiligheidsgevoel is daarmee aan de hoge kant.
Er kan dus geconcludeerd worden dat Groenoord een gemiddelde wijk is als het gaat om veiligheid.
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De sociale index voor Groenoord toont aan (2018) dat de wijk op het punt van sociale stijging zeer
zwak scoort. Op het punt van participatie en sociale binding is de wijk kwetsbaar, al gaat het met de
participatie iets beter. Wat de leefomgeving betreft, is de wijk opgeklommen en scoort inmiddels een
voldoende.
De voorzitter bedankt Johan Deijl voor deze presentatie. De wijkregisseur stuurt de presentatie mee
met de stukken voor de volgende vergadering.

1.1.2 campagne Schiedam Waterklaar door Bertus Feelders en Arie
Villerius
Bertus Feelders en Arie Villerius (beiden gemeenteraadsleden) zijn aangeschoven om uitleg te geven
over deze campagne.
In maart 2019 is het Klimaatadaptatieplan Schiedam goedgekeurd door de gemeenteraad. Bertus
Feelders en Arie Villerius zitten in de klankbordgroep die zich met dit vraagstuk bezighoudt.
Aanleiding is de klimaatverandering met langere perioden van droogte en tegelijk perioden met
hevige regenval. De stad moet voorbereid zijn op de gevolgen van deze verandering (droogte,
overstromingen, wateroverlast en hitte). Het wordt nog belangrijker om het grondwaterpeil te
managen. De verstening en uitbreiding van de stad in de afgelopen decennia heeft het er niet
makkelijker op gemaakt: het regenwater kan de grond steeds minder makkelijk in. Er moeten dus
maatregelen worden genomen. Enerzijds moet de gemeente dit doen maar anderzijds kunnen de
bewoners van deze stad hieraan bijdragen door anders om te gaan met hun omgeving. Het zit ‘em wat
het laatste betreft in relatief kleine, eenvoudige dingen. Maar alles bij elkaar kunnen deze dingen
enorm bijdragen aan de klimaatbestendigheid van Schiedam. Wat is nu exact het probleem?
Regenwater wordt via wegen, daken en tuinen afgevoerd naar het
riool. Bij hevige regenval, die steeds vaker zal voorkomen, wordt het riool hierdoor overbelast.
Gevolg: wateroverlast op straat en in woningen.
Bij lange perioden van droogte ontstaat een tegengesteld effect: er is dan te weinig water in de grond
(onderlast) met als gevolg bodemdaling en funderingsschade.
De vraag is dus hoe de stad weerbaarder gemaakt kan worden tegen dit soort gevolgen. Belangrijk
hierbij is dat de zgn. sponswerking van de grond vergroot wordt en daarmee de riolering ontzien
wordt. Het water dient dus, al naar gelang de situatie, vastgehouden, geborgen en afgevoerd te
worden.
Wat doet de gemeente hieraan?
Inzicht verkrijgen in de kwetsbare plekken in de stad.
Op het getoonde overzicht staat Groenoord als blanco aangegeven.
Dit betekent niet dat Groenoord geen last heeft van wateroverlast en droogte maar betekent vooral
dat de gemeente het niet weet.
Vandaar ook dat alle wijkoverleggen worden afgegaan om het hierover te hebben. Vanuit het overleg
wordt aangegeven dat er wel degelijk plekken zijn in Groenoord met wateroverlast. De kruising Laan
van Bol’Es / Churchillweg bijvoorbeeld staat regelmatig onder water. De wijkregisseur geeft aan dat
het wel eens zo zou kunnen zijn dat Groenoord minder last heeft op dit punt omdat de wijk zo groen
en ruim opgezet is.

4

Verslag Wijkoverleg Groenoord

Klimaatbestendige maatregelen in de openbare ruimte.
Klimaatadaptatie is nu een vast onderdeel van elk fysiek project.
Klimaatbestendig ontwikkelen en beheren van de stad.
De stad van dit alles op de hoogte houden.
Projecten die reeds zijn uitgevoerd: Groenoord-Midden, Spoorstraat, Schieveste, Bijdorp,
Boerhaavelaan, Lange Kerkstraat, Grote Markt, Stephensonstraat, Aleidastraat / Van
Smaleveldtstraat.
Zoals aangegeven, kan de gemeente dit niet alleen. Zeker als bedacht wordt dat 50% van de stad
openbare ruimte is en de overige helft particulier bezit, wordt duidelijk dat Schiedammers een grote
bijdrage kunnen leveren aan de klimaatbestendigheid van hun stad. Daarom is de campagne
Schiedam Waterklaar opgezet. Deze campagne is vooral gericht op het informeren van de
Schiedammer over de situatie, het voorlichten over maatregelen die de Schiedammer zelf kan nemen
en over de stimuleringsregeling die speciaal hiervoor in het leven is geroepen. Er is verder een flyer
gemaakt voor deze campagne en die wordt ook verspreid op de wijkoverleggen.
De stimuleringsregeling houdt in dat er vanaf 2020 geld beschikbaar wordt gesteld voor de
maatregelen die Schiedammers zelf kunnen nemen, zoals:
Tegel eruit, plant erin.
Het plaatsen van een regenton.
Het afkoppelen van een regenpijp.
Zorg voor beplanting.
Een (verdiepte) tuin aanleggen.
Andere initiatieven die de afstroming van regenwater naar het riool via dak, terras en het verharde
tuingedeelte verminderen.
De plannen die Schiedammers indienen, worden beoordeeld door de gemeente en zo nodig
gesubsidieerd.
De vraag die Bertus Feelders en Arie Villerius op alle wijkoverleggen stellen, is of er Schiedammers
zijn die al klimaatbestendige maatregelen genomen hebben aan hun dak/tuin, of zij bereid zijn deze
maatregelen in de toekomst alsnog te nemen en of zij de reeds door de gemeente bedachte
maatregelen zouden willen nemen. Ter vergadering gaat er een vragenlijst rond waarop de
antwoorden ingevuld kunnen worden.
Voor meer informatie: schiedam.nl/waterklaar.
De voorzitter bedankt Bertus Feelders en Arie Villerius voor de presentatie
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Verslag vergadering d.d. 16 mei
2019

Pagina 4 – IvH
IvH heeft een schriftelijke correctie verzonden op het verslag. Ten eerste vertegenwoordigt zij de
HBV Z-flats niet maar is eigenaar van een van de appartementen in het complex. Verder wil zij geen
eenmalige training aanbieden maar, voor iedereen die dit wil, de training jaarlijks herhalen. Deze
correcties worden als verwerkt in het verslag beschouwd.
-Coffeeshop
De wijkregisseur deelt mede dat men uit de media al wel vernomen zal hebben dat er definitief geen
coffeeshop komt op de Borodinlaan. De reden waarom er over deze locatie (en andere locaties in de
stad) ruis is ontstaan, heeft de wijkregisseur reeds in het verslag toegelicht.
Pagina 6 - Speeltuin Puccinistraat
De wijkregisseur deelt mee dat de speeltuin op 1 augustus jl. geopend en sindsdien een openbare
speeltuin is (altijd open). St. Strauss & Co. is vertrokken en heeft geen relatie meer met de speeltuin
of de gemeente. Volgens informatie uit de wijk wordt de speeltuin goed gebruikt. Wat wel vervelend
is, is dat een onbekende bewoner uit de buurt constant schade toebrengt aan de aangebrachte sloten
en de poort. Tot slot loopt nog de vraag wat er met de aanwezige keet gaat gebeuren. De gemeente
heeft de stichting gevraagd deze per 1 september te verwijderen en dit is nog niet gebeurd. Wellicht
wordt de keet overgenomen door de gemeente voor het faciliteren van bewonersactiviteiten (de keet
is tevens een stembureau).
In relatie tot het voorgaande deelt de wijkregisseur mee dat een groep bewoners van de Puccinistraat
het terrein van de voorm. kinderboerderij wil onderhouden. Irado heeft al opdracht gekregen het
grote onderhoud rondom dit terrein uit te voeren. Daarna kunnen de bewoners aan de slag
op het terrein met de kleine onderhoudswerkzaamheden. De groep heeft tijdens de vakantie al 4
activiteiten georganiseerd op het J. Straussplein.
Pagina 7 – Projecten
De wijkregisseur deelt mede dat het projectteam voor de reconstructie van de Van Beethovenlaan (tot
de Vivaldilaan) inmiddels is opgestart.
- Bospad
Namens het Bospad wordt gemeld dat het contact inmiddels is gelegd.
Het verslag is vastgesteld.
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Wijkbudget

Volgens de financiële administratie is er meer geld over dan gedacht, maar liefst € 11.051,37 om
precies te zijn. Daarentegen zijn de ingediende aanvragen voor de 4e tranche dusdanig dat dit bedrag,
bij honorering van alle aanvragen, volledig besteed zal zijn. Vooralsnog komt er dus geen 5e tranche.
Mocht er toch wat budget ontstaan, bijvoorbeeld door bedragen die terugkomen van afrekeningen,
dan zal de wijkregisseur dit melden.

3.1 Selectie kansen voor de wijk
Met de uitnodiging voor dit wijkoverleg is een A4-tje meegezonden met daarop de op de vorige
vergadering benoemde punten voor de kansen voor de wijk. De wijkregisseur stelt voor om hieruit
twee thema's te selecteren waarover doorgepraat zal worden. Na een korte discussie kiest het
Wijkoverleg unaniem voor het thema ‘meer samenwerking tussen vrijwilligers, straat/wijkteams’. De
bedoeling is nu dat iedereen nadenkt over dit thema, zowel inhoudelijk (hoe kan de samenwerking
beter?) als procesmatig (hoe bespreken we dit thema?). De ideeën graag ruim vóór de volgende
vergadering mailen naar de wijkregisseur. Hij verzamelt alles en agendeert dit voor het volgende
wijkoverleg (agenda 7/11).

7

Verslag Wijkoverleg Groenoord

4

Wat verder ter tafel komt / rondvraag

De voorzitter vraagt aandacht voor het reeds zeer geslaagde project Fietsmaatjes Schiedam. RK licht
hierop toe dat er in 5 weken al 50 ritten zijn gemaakt. In totaal is er al meer dan 1.000 km afgelegd.
Iedereen is erg enthousiast. Fietsmaatjes Schiedam is op zaterdag 7 september a.s. natuurlijk ook
aanwezig op het fietscircus op het Stadserf.
Herhaalde oproep voor het Groenoord Magazine: indien mensen iets willen delen met de wijk
kunnen zij contact opnemen met de redactie van het magazine via info@schiedam-groenoord.nl. Dan
kan er een item van gemaakt worden dat verschijnt in het magazine en op de facebookpagina.
RK doet een oproep voor vrijwilligers die het Groenoord Magazine willen verspreiden. Dit gebeurt 4
keer per jaar en steeds in kleine gebieden waarover alle vrijwilligers worden verdeeld.
Aansluitend op de vorige punten meldt de wijkregisseur dat een collega van de gemeente bezig is om
ook de kleine wijkactiviteiten inzichtelijk te krijgen om deze vervolgens te publiceren in het
Stadsblad.
MdK heeft op de voorkant van het Groenoord Magazine van juni gestaan met de deelnemers aan de
wijkschouw. Sindsdien wordt ze regelmatig door bewoners uit de buurt aangesproken. Met als
resultaat dat ze vorige week spontaan een rondje door de buurt heeft gelopen met deze bewoners,
waar ook kinderen bij waren. Zo klaagden de kinderen over brandnetels en splinters door een
rottende boom op de speelplek. Verder waren bewoners vooral verbaasd over de vele verzakkingen in
de buurt. Wellicht is het leuk om hier een vervolgartikel over te plaatsen in het magazine. Los van het
laatste vraagt de wijkregisseur om een verslag van die schouw opdat hij kan vragen de genoemde
punten op te lossen. Verder verklaart hij zich bereid om een keer mee te lopen om bijvoorbeeld uitleg
te geven.
Gemeld wordt dat in het najaar de kroos in het water in de J. Oreliosingel getest is. Uit deze test
kwam naar voren dat dit water schoon is.
Scoutinggroep Tono is genomineerd voor de gouden pikhouweel voor het omgaan met afval. Verder
meldt RS dat op 5 oktober a.s. hét gratis outdoor event voor kids van 4 tot 14 jaar georganiseerd
wordt: Kids Powerrr Event! Locatie: groepsgebouw Scoutinggroep Tono. Tijd: 11.00-14.30 uur.
RS deelt tot slot mede dat boerderij Landvreugd meedoet aan de Open Monumenten Dag op 14
september a.s. (10.00-16.00 uur). Op deze dag krijgen bezoekers een rondleiding in de voormalige
koeienstal die in de jaren ’60 is verbouwd tot feestzaal en kan men verder de ruimte van de scouting
bezichtigen.
Toezichthouder Herman Kriek deelt mede dat het kruispunt tussen de Churchillweg, de
Sporthalstraat, de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan de komende 3 weekenden afgesloten is voor
verkeer. De rijbanen zijn toe aan vervanging en daarom worden het asfalt en de detectielussen voor
de stoplichten vernieuwd. Er vinden tevens asfaltwerkzaamheden plaats op de Burgemeester van
Haarenlaan (Vlaardingerdijk tot aan Plein ‘40-45). Voor alle werkzaamheden zijn omleidingsroutes
ingesteld.
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4.1 Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
Volgend wijkoverleg: 7 november 2019 / voorzitter: mevr. LS
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