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1

Presentatie Servicepunt Vrijwilligers
door Sandy Dos Reis

Sandy Dos Reis legt uit dat het servicepunt onderdeel is van de gemeente Schiedam en bestaat uit een
team van consulenten en vrijwilligers. Doel van het servicepunt: vrijwilligerswerk in Schiedam
ondersteunen en bevorderen. Het servicepunt is er voor (potentiële) vrijwilligers en actieve
bewoners, (vrijwilligers)organisaties, bedrijven en de gemeente Schiedam (beleid). Vrijwilligers
kunnen via de website een account aanmaken, zelf zoeken naar vrijwilligerswerk en rechtstreeks
solliciteren bij een organisatie. Het servicepunt promoot het vrijwilligerswerk (campagnes via radio
en krant) en adviseert/ondersteunt (vrijwilligers)organisaties door bijv. de vacaturebank, een-op-een
advies, facebook, en de digitale nieuwsbrief. Verder ondersteunt het servicepunt d.m.v.
deskundigheidsbevordering: netwerkondersteuning, het ontwikkelen van materiaal (handboek,
wervingstool) en cursussen/workshops. Tot slot is er de waardering voor vrijwilligers (de jaarlijkse
Vrijwilligersdag, vrijwilligerspas, Meer dan Handen Awards).

1.1 Contact
Servicepunt Vrijwilligers, Hoogstraat 20, 3111 HH Schiedam.
Openingstijden: maandag t/m woensdag 13.00 - 17.00 uur, donderdag 09.00 - 13.00 uur en vrijdag
10.00 - 14.00 uur.
Telefoon: 010 - 219 45 37 en e-mail: sf.dosreis@schiedam.nl

1.2 Vragen / Antwoorden
Vergoeding van reiskosten wordt geregeld door de organisaties waar de vrijwilligers actief zijn. Deze
is dus niet centraal geregeld via het servicepunt.
Tot nu toe zijn het de organisaties zelf die de vrijwilligerspas aanvragen. In het kader van de AVG
moet dit anders. Op dit moment wordt nog uitgezocht wat de beste manier is.
De voorzitter bedankt Sandy Dos Reis voor haar presentatie en attendeert het Wijkoverleg aan het
overzicht van cursussen en trainingen voor vrijwilligers dat hij heeft meegestuurd met de stukken
voor deze vergadering.
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2

Mededelingen

Afmeldingen: AK, AG, JvB, HO, HL, MW, IvE, IO, BM, Rico Hulleman, Mariska Silvius, Brahim
Ayadi, Dinie van Leeuwen en Leon Verzijden.
Op zaterdag 22 september viert de Bewonersvereniging Bachplein dat de plaatselijke panden 50 jaar
geleden voor het eerst werden bewoond. Daarom staat deze bijeenkomst in het teken van verleden,
heden en toekomst.
Koren onder de Molens, Zingen voor Iedereen: Bob van der Lugt meldt dat het koor om de week
bijeenkomt op de woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in Activiteitenruimte Van
Beethovenplein. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 20 september.

2.1 Veiligheidsmarkt
Op donderdag 25 oktober wordt er van 14.00 tot 17.00 uur een veiligheidsmarkt gehouden in
Winkelcentrum Hof van Spaland. Op deze veiligheidsmarkt zijn aanwezig de firma Breeman (deze
firma heeft de afgelopen tijd 1.100 rookmelders geplaatst in woningen van Woonplus), de wijkagent,
Toezicht en Handhaving van de gemeente, de brandweer, Stichting Particuliere Woningverbetering,
Seniorenwelzijn, het WOT, een slotenmaker, de burgemeester, directeur Woonplus, de
wijktoezichthouders en wijkregisseurs.

2.2 Wijkagent
De wijkagent deelt mede dat er in 2 maanden tijd 9 meldingen zijn afgehandeld in Groenoord die te
maken hadden met harddrugs. Melden loont dus, desnoods anoniem. Als er kentekens doorgegeven
worden, kan de politie de betreffende auto's in de gaten houden. Melden graag via telefoonnummer
0900-8844 of, in acute gevallen, via 112. De voorzitter voegt hieraan toe dat de aanwijzing van
Groenoord als veiligheidsrisicogebied per 28 september a.s. eindigt, waarop de wijkagent aangeeft
dat er een verlenging wordt aangevraagd voor Groenoord. In deze aanvraag zal de gevraagde
verlenging uitgebreid worden met het gebied rondom de Brederoweg. Hier hebben recent namelijk
twee overvallen met een vuurwapen plaatsgehad.

2.3 Week van het geluk
Orhan Zengin kondigt aan dat er weer een Week van het Geluk wordt georganiseerd. Deze vindt
plaats van vrijdag 21 september tot en met vrijdag 28 september. Een vooraankondiging is te lezen in
het Groenoord Magazine van september. De flyers worden in week 37 verspreid.
Verder meldt hij dat de wijkochtenden van het WOT steeds beter bezocht worden. Er worden
vrijwilligers gezocht als gastvrouw/-heer. Aanmelden via 06-24500312 of msilvius@dock.nl.
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2.4 Wijkboa
Clyde Esajas (wijkboa Groenoord) attendeert op het Groenoord Magazine van september waarin een
interview met hem staat en waarin hij bewoners oproept om naar zijn spreekuur te komen (iedere
donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur, Van Beethovenplein 161). Hier kan men een-op-een
meldingen doen of vragen stellen. Voor de rest is hij telefonisch bereikbaar via het algemene nummer
van de gemeente (14010).

2.5 Bewonersavond
De voorzitter meldt dat hij op 9 juli heeft deelgenomen aan een bewonersavond over de te realiseren
nieuwe schoolgebouwen in de Eduard van Beinumlaan. Tijdens de informatieavond werden de
voorlopige schetsen getoond van de nieuwe panden. Het participatietraject voor omwonenden en
andere belanghebbenden wordt nog opgestart. De scholen zijn opdrachtgever voor het project en
daarom zijn ook zij verantwoordelijk voor dit participatietraject.
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Verslag vergadering 24 mei jl.

Pagina 1, agendapunt 1, opening en mededelingen
Mitch Neef geeft aan dat hij coördinator vroegsignalering is en geen projectleider.

3.1 Pagina 1, agendapunt 1, opening/mededelingen
Orhan Zengin meldt dat er zo’n 100 mensen hebben deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst die
afgesloten werd met een barbecue. Het was een groot succes. Iedereen heeft het als een leuke en
gezellige bijeenkomst ervaren die zij voor herhaling vatbaar zien.

3.2 Pagina 2, agendapunt 1, opening/mededelingen
De werkzaamheden van de RET zijn inmiddels afgerond en sinds 27 augustus rijden de trams weer
volgens het normale dienstrooster. Gemeld wordt dat het Sobo klachten heeft gekregen over deze
werkzaamheden. Daarom wordt gevraagd of er een evaluatie wordt gehouden van de
werkzaamheden. De voorzitter antwoordt dat er volgens hem niet standaard geëvalueerd wordt maar
dat de klachten wel aan hem kunnen worden doorgegeven. Hij stuurt ze dan door naar de
desbetreffende afdeling opdat de collega’s aldaar hierover in gesprek kunnen met de RET. De
voorzitter geeft aan dat het wel de RET is die moet reageren op deze klachten en niet de gemeente.

3.3 Pagina 3, agendapunt 1, opening/mededelingen
Clyde Esajas meldt dat de wijkboa’s in opleiding examen gaan afleggen in oktober 2018.

3.4 Pagina 3, agendapunt 2, Laan van Bol’es
De werkzaamheden aan de rotonde op de Laan van Bol'Es en in de rest van de straat zijn klaar. De
voorzitter is niet bekend met klachten hierover. Het Wijkoverleg heeft ook geen klachten en geeft aan
dat de bereikbaarheid tijdens deze werkzaamheden beter geregeld was.

3.5 Pagina 4, agendapunt 4, rattenoverlast
De folder 'Hoe voorkom ik ratten in mijn buurt?' is afgeleverd op 5.000 adressen in de wijk. Dit is
uiteraard niet genoeg maar andere opties zijn er nauwelijks omdat de oorzaak bij het gedrag van
bewoners ligt, aldus de voorzitter. Op het verkeerd aanbied van huisvuil kan er wel gehandhaafd
worden maar dit zal in de meeste gevallen op heterdaad geconstateerd moeten worden. Daarentegen
is handhaven op het strooien van brood of andere etensresten niet mogelijk. Wel heeft de voorzitter
met Clyde Esajas afgesproken dat hij mensen, die eten/brood strooien, hierop aanspreekt tijdens zijn
reguliere rondes. Leon Verzijden had verder aangegeven dat hij een brief namens Woonplus en
gemeente zou laten bezorgen maar de vraag is of dit zo veel zin heeft aangezien alle woningen al een
folder hebben ontvangen.
De voorzitter blijft dit punt volgen.
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Wijkbudget en besluitenlijst 4e
tranche (mondeling)

Omdat de regiegroep een dag voor dit wijkoverleg heeft vergaderd, kon de besluitenlijst niet
meegestuurd worden met de stukken. Vandaar een mondelinge toelichting van de voorzitter.
Restant wijkbudget 2018: € 4.521,49

4.1 Ingediende aanvragen
HBV: bijdrage aan realisatie speelplek Jan Damenstraat → gehonoreerd € 5.115,DOCK: bijdrage aan netwerkbijeenkomst → bevoegdheid wijkregisseur € 400,SC Support: materiaal voor huiswerkbegeleiding → afgewezen
Totaal uitgegeven € 5.515,Er is nog ruim € 4.500,- beschikbaar voor de 5e en laatste tranche van dit jaar.
Aanvragen indienen tot uiterlijk 31 oktober en behandeling op 14 november 2018.

4.2 Digitale aanvragen
De voorzitter meldt tot slot dat er voorbereidingen worden getroffen voor digitale indiening van
wijkbudgetaanvragen via de website van de gemeente. Papieren aanvragen komen dan te vervallen.
Zodra dit e-formulier operationeel wordt, wordt een ieder geïnformeerd.
Aanvragen indienen uiterlijk 31.10.2018
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5

Rondvraag

5.1 Afvalpunt apart
Gemeld wordt dat er aan de zijkant van flat 5 op het Bachplein een Afval Apart Punt wordt ingericht.
Het plaatsen van containers tegenover flat 5 komt hiermee te vervallen. De voorzitter geeft aan dat
het nieuwe afvalinzamelingsbeleid erop gericht is om zoveel mogelijk te clusteren. Zo kunnen
bewoners hun afval dichtbij huis ook gescheiden aanbieden. Hierover is een presentatie op een van
de vorige wijkoverleggen gegeven. Indien er verder vragen zijn over dit punt, kunnen deze
rechtstreeks gesteld worden aan Nicole Cup, procesmanager Afval en Reiniging van de gemeente
Schiedam (via 14 010).

5.2 Tramovergang
Bij de tramovergang tussen Bachplein en Bospad is het beton tussen de rails beschadigd. Dit is al
gemeld bij Herman Kriek. De voorzitter geeft aan dat het wel de RET is die de schade dient te
herstellen.

5.3 Project duo-fietsen
RK meldt dat een zestal bewoners bezig is met het opzetten van een duofietsen-project. Dit is een
project voor mensen die willen fietsen maar het zelf niet kunnen. Men wil het projectplan in het
voorjaar van 2019 gereed hebben. Misschien kan de projectgroep een presentatie geven op het
wijkoverleg. Er zal voor dit project een wijkbudgetaanvraag ingediend worden. Zowel een presentatie
als een wijkbudgetaanvraag zijn heel goed mogelijk, aldus de voorzitter.

5.4 Groenoordmagazine
Het samen met het Groenoord Magazine verspreiden van losse folders, is niet handig, zo wordt
gemeld. Het zou beter zijn om folders af te drukken in het Groenoord Magazine zelf. De voorzitter is
het hier mee eens en geeft aan dat het in dit geval niet anders kon.
Gevraagd wordt om bij belangrijke activiteiten en evenementen contact op te nemen met de redactie
van het Groenoord Magazine. Dan kan hiervan een bericht geplaatst worden in het magazine en/of
op de website. Contact via info@schiedam-groenoord.nl. Het Wijkoverleg laat weten dat het
magazine erg fijn is omdat er zoveel informatie in staat over zaken waarvan men als gemiddelde
bewoner anderzijds niet op de hoogte zou zijn.

5.5 Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Volgend wijkoverleg 22 november 2018.
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