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Opening en agendapunten
vaststellen

Atze Veenstra (voorzitter) is er vandaag niet, wegens het overlijden van zijn vrouw Aty. Bobby
Scheepe neemt het voorzitterschap vandaag over. Voorzitter vraagt om een minuut stilte voor Aty.
Er zijn geen aanvullende agendapunten.

1.1 Mededelingen
Er zijn geen aanvullende mededelingen.

1.2 Oud en Nieuw door toezicht en handhaving
Manuel Parreira da Silva/wijkboa vraagt aan de bewoners hoe zij de afgelopen jaarwisseling hebben
ervaren.
Reacties
-Bij Zwaluwflat, Hof van Spaland en bedrijventerrein Kethelvaart waren behoorlijke knallen van het
vuurwerk te horen.
-Bewoner van het Beatrixpark meldt dat hij het als een stuk rustiger heeft ervaren dan het jaar er
voor.
-In Bijdorp was het best rustig, maar vier weken voor oud en nieuw waren er regelmatig knallen te
horen.
-Vanuit de deelnemers van de ‘Ogen en Oren’vanuit Vogelbuurt heeft de wijkvereniging feedback
gekregen dat ze het jammer vinden dat zij geen enkele terugkoppeling of instructie hebben gehad. Dit
demotiveert hen.
-Suggestie van deelnemer: niet alleen op de telefonische meldingen afgaan maar meer rondes in de
wijk maken.
-Een bewoner belde via 06 nummer naar de gemeente voor een melding van een brandje maar kreeg
helaas het antwoordapparaat en dat motiveert dan niet om nog te melden.
-Een deelnemer meldt dat met het oog op dieren zowel als particulier als de dieren op de
kinderboerderij het beter zou zijn om geen vuurwerk meer af te laten steken door particulieren in de
diverse wijken.
-Manuel Parreira da Silva meldt het volgende:
De telefoon stond op de 31e rood gloeiend van mensen die meldingen deden van het
vuurwerkoverlast en aan de hand van het vuurwerkdetectiesysteem heeft toezicht en handhaving
mensen opgepakt. Er zijn zo’n 14 verbalen uitgeschreven iets minder dan vorig jaar. Er is geen zwaar
vuurwerk in beslag genomen.
-Hij somt de volgende schadeposten op in Kethel:
Een aantal verkeersborden zijn vernield, een speeltoestel is schade aangebracht van € 680,(Harreweg/ Natuurspeeltuin), een afvalbak was kapot
€ 450,- en een kolkvanger voor € 500,-. De schade was hoger dan het jaar daarvoor. De totale schade
in Schiedam is dit jaar bijna verviervoudigd.

3

Verslag Wijkoverleg Kethel

2

Beweegcoach, Lekker bezig door
Alwin van Alphen (beweegcoach)

Wie zijn wij?
Alwin (beweegcoach Noordrand, Centrum en Oost), Vincent (beweegcoach Zuid en West) en Hilde
(beweegcoach Nieuwland en Groenoord).
Wat doen wij?
Wij zijn het aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en wij helpen bij het doen van een aanvraag
voor activiteiten op het gebied van Sport en Cultuur voor alle Schiedammers zowel jong als oud. We
zijn een samenwerkingspartner en een verbinder.
Wat kan Lekker bezig betekenen voor de wijk?
We hebben een beweegmakelaarsfunctie dit houdt in dat wij iemand kunnen helpen bij het zoeken
naar een voor hem of haar geschikte activiteit. Wij proberen zoveel mogelijk mensen in beweging te
krijgen. Het is een initiatief van de gemeente voor en door Schiedam. Zichtbaarheid: wij bieden de
mogelijkheid tot het kenbaar maken van evenementen en om een podium te geven voor de stad.
Projecten in de Noordrand
-Op zaterdag 23 maart is er een fittest voor senioren. Deze test doen wij in samenwerking met
Seniorenwelzijn en daar geven wij de deelnemers eventueel een op maat gemaakt sportadvies.
-Binnenkort komt het Seniorenboekje uit met activiteiten voor senioren. Het is een soort start-up en
in een later stadium kunnen allerlei activiteiten toegevoegd. Er wordt vier keer per jaar een fittest
gehouden in Schiedam. Het is de bedoeling dat beweegcoaches incidenteel lesgeven maar dat de
bewoners het zelf oppakken en dat de coaches de bewoners helpen en hen ondersteuning aanbieden.
Onze website is: www.lekkerbezigschiedam.nl en u kunt uw vragen stellen via het contactformulier.
Daarnaast kunt u zich bij interesse via de site inschrijven voor de nieuwsbrief.
Reacties:
Hebben jullie contact met alle beweegaanbieders in Schiedam?
-Wij verwijzen in principe niet door naar reguliere fitnesscentra maar we hebben wel een overzicht
van wat hier in de wijk gebeurt.
Hoe komen wij aan het Seniorenboekje?
-We kunnen een lijst aanmaken voor degenen die er interesse in hebben maar we gaan ze ook
verspreiden in de wijk.
Voorzitter meldt dat het ook aan het adressenbestand van de wijkoverleggen kan worden gezonden.
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WOT Noordrand , terugblik 2018
door Arie den Ouden

Arie den Ouden, als opbouwwerker bij WOT Noordrand, geeft een terugkoppeling over 2018. Hij
heeft de taken van Brenda Flapper overgenomen.
Spreekuur WOT Noordrand:
Op dinsdagmiddag is er spreekuur en de bedoeling is dat er dan binnen twee weken contact met je
opgenomen wordt om een vervolgafspraak te maken.
Diverse activiteiten waarbij WOT Noordrand bij betrokken is:
-Er is een groep ontwikkeld voor ouders die kinderen hebben met autisme. Meerdere bijeenkomsten
hebben plaatsgevonden, waarbij ontmoeten en informatie uitwisselen centraal staan.
Op 2 april is het Wereld autisme dag in de Spellenfabriek. Een bijeenkomst zal daar plaatsvinden.
-Krijg de Kleertjes, iedere eerste zaterdag vindt er een uitwisseling van kinderkleding plaats in de
Buurtvlinder.
-De Dag van Geluk dat is speciaal voor mensen die eenzaam zijn of sociaal geïsoleerd. Dit heeft in het
najaar plaatsgevonden tijdens de Week van het Geluk.
-Er heeft een filmproject in Tuindorp en Groenoord met als thema Jonge Mantelzorgers
plaatsgevonden. Kinderen die in een complexe zorgsituatie zitten en speciaal voor die kinderen is het
filmproject opgezet.
-Het tennisproject dat loopt al wat langer, oorspronkelijk om statushouders versneld te laten
integreren. Om hen een zetje in de rug te geven via het sporten. Per WOT proberen wij dit jaar vijf
mensen in beeld te krijgen zodat ze gaan sporten.
Netwerkbijeenkomst:
Het WOT heeft samen met ongeveer 20 Schiedamse organisaties en vrijwilligersinitiatieven op
gebied van welzijn en zorg zich gepresenteerd aan het winkelend publiek in winkelcentrum Hof van
Spaland om de mensen te laten kennis maken met de organisaties en vrijwilligersintiatieven en
eventueel kunnen zij zelf wat betekenen in een van die organisaties en initiatieven.
Het wijkpeil:
WOT-medewerkers zijn in samenwerking met Senioren Welzijn en Sterk in company achter de
voordeur gegaan in de Zwaluwflat met de bewoners in gesprek gegaan. Wij weten nu wat er bij die
mensen leeft en kunnen met de opgehaalde informatie aan de slag.
Het organiseren van meerdere netwerkbijeenkomsten binnen de wijk:
WOT Noordrand heeft diverse actieve bewoners met hun activiteiten ondersteund en heeft nieuwe
netwerken aangeboord. Ambitie van Arie den Ouden is om alle mensen die actief in de Noordrand
rondom de jaarlijkse kerstactiviteiten bijeen te brengen om elkaar te inspireren en mekaar te leren
kennen.
Voorkomen van huisuitzettingen:
Het voorkomen van huisuitzettingen in samenwerking met Woonplus is ontwikkeld. Een Woonplus
medewerker is verbonden aan het WOT en is gespecialiseerd om bewoners zo lang mogelijk in de
eigen woning te laten wonen. Het is een traumatische ervaring voor degene die er bij betrokken is en
het kost de maatschappij velen malen meer om een persoon uit de woning te zetten. Deze aanpak is
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succesvol en er is interesse voor deze aanpak vanuit andere delen van Schiedam en zelfs buiten
Schiedam.
Veiligheidsbeleving:
Er heeft een nauwere samenwerking plaatsgevonden tussen professionals in de Noordrand zoals het
DOCK, de politie, gemeente en het WOT. Middels een app vindt sneller uitwisseling van informatie
en afstemming plaats.
Kerstbomen Noordrand:
WOT heeft ook de coördinatie voor de bestelling en plaatsing van de kerstbomen in de Noordrand
afgelopen december gehad. Door overgang van Brenda naar Arie is dit anders gelopen dan
voorafgaande jaren. Kerstbomen stonden te lang in de wijk. Irado heeft daarom bomen weggehaald
maar helaas met verlichting en al. Voor de volgende keer is het wel goed om dit beter met elkaar af te
stemmen
Reacties:
Om welke informatie gaat dat dan? (vraagt een deelnemer)
-Dat gaat om alle informatie rondom jongerenoverlast en situaties die het veiligheidsgevoel in de wijk
beperken. Toezicht en handhaving, politie en jongerenwerk doen hun rondes en de plekken waar
jongeren samen komen zijn bekend en de situaties worden gedeeld.
Vijf mensen per jaar die gaan bewegen, waarom zo weinig?
-Er bestaat zoiets als het jeugdsportfonds, voor cultuur of sport. Voor volwassen is dat er niet. Die
initiatiefnemer van het tennisproject wil graag de mensen op het bestaansminimum de kans bieden
om te sporten. Wel wordt gekeken of er verbanden kunnen worden gemaakt met andere initiatieven
zoals het project bewegen op recept en Sport Mee voor mensen met een beperking. Voor mensen
waarvoor het niet zo vanzelfsprekend is dat ze gaan bewegen.
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Korte reactie op informatiebrief
wijkpeil Zwaluwflat

Nathalie Wassink van Seniorenwelzijn verwijst naar de informatiebrief wijkpeil die is meegezonden
met de stukken van het wijkoverleg. Zij meldt dat hierin de high-lights staan van de resultaten in
samenwerking met het WOT Noordrand en Sterk in Company. Op korte termijn houdt dit in dat we
met deze resultaten aan de slag gaan en actie op ondernemen.
Reacties:
Er zijn totaal 123 bewoners woonachtig in de Zwaluwflat waarvan er 51 zijn bezocht. Is dat genoeg?
Nathalie meldt dat het een vrijblijvende deelname betreft maar dat ze blij is met deze response.
Een deelnemer meldt dat het vooral senioren zijn die aan wijkpeil hebben meegedaan. Nathalie
beaamt dat. De Zwaluwflat is geen seniorencomplex meer maar de jongere bewoners hebben niet
gereageerd. Het doel van wijkpeil was om inzicht te krijgen wat de bewoners nodig hebben om daar
zo lang mogelijk te blijven wonen. Er zijn veel problemen aan het gebouw en rondom het complex
zelf. Wijkpeil is gericht op veiligheid, gezondheid, wonen, bewegen en het sociale aspect. Mensen
hebben last van de trapjes en het fysieke gedeelte van het flatgebouw. Mensen zijn moeilijk te
activeren en we zijn ook over de vloer bij mensen gekomen waarbij je merkte dat zij in een sociaal
isolement zitten.
Bij het kopje vitaliteit onder de vermelding psychisch funtioneren. Wat bedoelt u daarmee, vraagt een
deelnemer. Het gaat erom of mensen nog goed kunnen redeneren en in hoeverre ze psychische
klachten hebben, antwoordt Nathalie Wassink.
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Verslag vorige vergadering

5.1 Pagina 3
agendapunt 6. over: werkzaamheden tramspoor RET
Hierover is een evaluatie geweest en als verbeterpunt wordt gesteld dat het beter is ook de mensen
die in de directe omgeving wonen op de hoogte te stellen en de gebruikers per halte. Als feedback
vanuit de bewoners hebben we vernomen dat niet iedereen tevreden was over het vervangend vervoer
(busjes) vanuit het eindpunt De Heijmansflat.
agendapunt 6. over: het parkeren in de buurt van de Windas
Er zal in februari/maart hierover een bilateraal overleg volgen tussen de wijkregisseur Kethel en
Dick de Dobbelaar (Vakgroep mobiliteit).
agendapunt 6. over: de bestelling van twee infraroodcamera’s
Deze twee camera’s staan inmiddels in het Beatrixpark.
agendapunt 6. over: de doorgang tot aan de Parkweg
De wijkregisseur meldt dat het geasfalteerde wandelpad niet terug komt. Deze (werk)weg is bedekt
met graskeien en repac (bouwpuin) zodat de hulpdiensten en het bouwverkeer doorgang hebben.
Doorgang blijft bereikbaar om van Bijdorp naar Parkweg te komen.
Bijdorp meldt dat dit anders is dan afgesproken.
agendapunt 6. over: het driekhoekje voor de beplanting
Wijktoezichthouder zegt dat de beplanting inmiddels in orde is en deze bestaat uit een lichte
beplanting met een haagje daaromheen.

5.2 Pagina 4
agendapunt 10. over: aanpak van de Beatrixlaan
Aangaande het kappen van de bomen zullen bewoners geïnformeerd worden.
agendapunt 10 over: de werkzaamheden aan de Sporthalstraat
Alle werkzaamheden zijn goed op elkaar afgestemd geweest en zijn binnenkort afgerond.

5.3 Pagina 5
agendapunt 11. over: het verzoek om op- of afritten bedrijventerrein
Wijktoezichthouder meldt dat er drie opritten eraan komen om een betere doorgang vanaf de
Kerklaan te waarborgen.
agendapunt 11. over: prullenbakken bij de haltes van lijnen 13 en 51
Deze prullenbakken zullen binnenkort worden geplaatst.

8

Verslag Wijkoverleg Kethel

agendapunt 11. over: kapotte grote plantenbak bij het Hof van Spaland
Deze grote plantenbak is weggehaald. Er ligt nog veel troep van oude planten op de stoep klaagt een
bewoner. Deze melding zal worden meegenomen richting Irado, aldus wijktoezichthouder.
agendapunt 11. over: de opritten van de buurt Kethel-Oost
De opritten worden opgemeten en waarnodig aangepast.
agendapunt 11. over: de aansluitingen van de bruggen naar de paden
Jos geeft de complimenten over de aanpak, hij zegt dat het er keurig netjes bijligt.
agendapunt 11. over: het terrein van het Albeda Techniek college
Er zal een nieuwe groenstrook worden aangelegd direct achter de huizen van de Schietbaanstraat
zodat mensen vanaf de parkeerplaats niet zomaar kunnen doorlopen. Vanuit het Groenplan zal
worden aangegeven hoe we dit stuk gaan indelen met bijv. struiken of een andere vorm van
belemmering.
agendapunt 11. over: de verlichting in het park Bijdorp
De wijkregisseur stelt aan de aanwezigen de vraag hoe zij de verlichting nu ervaren. Bijdorp meldt dat
de Burgemeester Lippad goed verlicht is maar de omliggende paden niet als het donker is dan gaat
niemand het park meer in.

5.4 Overige mededelingen
Thinka Bor is kwartiermaker en zij zal op 8 april een presentatie geven over de ontwikkelingen
rondom het Bachplein en het Hof van Spaland.
Nagekomen bericht: zij geeft geen presentatie maar zal via de wijkregisseur de stand van zaken
melden.
Bewoner stelt voor om het verslag in het vervolg in via staand formaat te zenden in plaats van liggend
formaat.
Nagekomen bericht: het verslag wordt voortaan staand aangeleverd.
Een bewoonster van dorp Kethel meldt dat in het dorp door afsluiting van de Vlaardingseweg voor
bepaalde tijden in verband met brengen en halen van kinderen van de school gevaarlijke situaties
ontstaan. Men gaat op een kruispunt keren en er passeren veel fietsers.
Actie: vakgroep mobiliteit/verkeer
Er rijdt nog regelmatig zwaar verkeer door het dorp Kethel dat komt omdat dit verkeer door de
TomTom navigatie verkeerd wordt doorverwezen. Voorzitter heeft dit gemeld aan de vakgroep
Mobiliteit.
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Terugkoppeling diverse
bewonersactiviteiten/Wijkbudgetten

Vogelbuurt:
Na het succes van de training seniorenvalpreventie: Tai Chi cursus: ik wil graag ondanks het weinige
animo dat gaan opzetten. Ik wil de andere bewonersverenigingen vragen om daar aandacht aan te
besteden. Het is in de Ark.
Vogelbuurt:
De warmtescan heeft in de buurt plaatsgevonden. De actieve bewoners van de Vogelbuurt hopen
hiermee andere bewoners te motiveren om daar mee aan de gang te gaan.
Tuindorp:
Heeft een actie in samenwerking met kinderen, bewoners en de politie gedaan om automobilisten te
attenderen op de verkeerssnelheid binnen de 30 km- zone. De verkeersveiligheidsbox is aangevraagd
ter ondersteuning. De reacties van de automobilisten vielen best mee en er is goede hoop. Er zijn
flyers uitgedeeld, 30 km stickers geplakt op onder andere afvalcontainers en op de lantaarnpalen.

6.1 De regiegroep wijkbudget Kethel was vandaag
geweest
-De verlichtingsarmaturen voor het donkere seizoen aan de Zwaluwlaan zijn goedgekeurd.
Juiste totaal bedrag volgt. De aanschaf voor verlichtingsarmatuur is 90 euro en 55 euro aan
onderhoudskosten per armatuur per jaar
-De aanvraag voor de jaarvergadering van de Zwaluwflat, er is een bedrag toegekend van 500 euro
-De aanvraag voor de plantenbakken Zwaluwflat, er is een bedrag toegekend van 300 euro
-De aanvraag voor wijkfeest Kethel Oost/Weide, er is een bedrag toegekend van 1250 euro
-De aanvraag voor bijdrage aan het Lentefeest, er is een bedrag toegekend van 500 euro
-De Sprookjestocht, hiervoor is er een bedrag toegekend van 500 euro
-Voor de aanvragen van Bijdorp zijn paaseieren zoeken (200 euro), het halloweenfeest (200 euro) en
Marathonbingo (400 euro) en het wijkontbijt (200 euro) toegekend.
-De overige aanvragen darten en jeu de boules worden niet gehonoreerd en daarvoor wordt verwezen
naar fondsen.
-Voor de aanvraag voor het Passieconcert voor 250 euro worden enkele vragen gesteld ten aanzien
van de begroting. Nagekomen bericht, deze aanvraag is gehonoreerd.
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Stand van zaken in de
wijk/Rondvraag

Er heeft een avond plaatsgevonden in De Ark. De (toekomstige) bewoners van het nieuwbouwproject
Schiedamse Meesters hebben deze georganiseerd. De wijkvereniging Tuindorp, politie en gemeente
(wijktoezichthouder en wijkregisseur) waren uitgenodigd om hen te informeren over het reilen en
zeilen in de buurt Tuindorp waar de nieuwe woningen onder gaan vallen.
De werkzaamheden van de Sporthalstraat zijn gaande en de verwachte oplevering eind maart/begin
april.

7.1 Rondvraag
-Bijdorp meldt dat er veel toestanden hoe het verkeer de wijk inrijdt sinds de afsluiting van de
Sporthalstraat. Wijkagent neemt dit punt mee.
-Een deelnemer zegt dat hij getriggerd is door de actie Verkeersveiligheidsbox. Hij vraagt waar hij dit
kan aanvragen? Aanvragen via de gemeente, 14010, bij vakgroep mobiliteit.
-Bij Bijdorp staat er een bedrijf Nooit Gedacht te koop. Bijdorp maakt zich zorgen wat er gaat komen.
Geruchten gaan dat een motorbedrijf geïnteresseerd is. Wijkregisseur is niet op de hoogte en zal
nagaan intern of er meer bekend is en of dat ook gedeeld mag worden.
-De fietstunnel aan de Schiedamseweg is open. Veel mensen vinden de tunnel mooi geworden.
-Hoe werkt het om iets op de agenda van het wijkoverleg te krijgen? Graag contact opnemen met de
wijkregisseur die dit afstemt met de voorzitter.
-Tuindorp vraagt aandacht aan de wijktoezichthouder voor een gat in het asfalt bij het kruispunt
Zwaluwlaan/winkelcentrum Spaland. Actie: wijktoezichthouder
-De parkeerplaats bij de Margriethal was een chaos wegens activiteiten in de Margriethal. Politie
meldt dat zij flink heeft gecontroleerd en er zijn 60 bekeuringen uitgedeeld.
-Stichting Vrienden van het Beatrixpark bedankt voor de toekenningen voor de activiteiten en meldt
dat het Lentefeest op 26 mei en de Sprookjestocht van 1 november zal plaatsvinden.
-De openingstijden toiletgebouw zijn gewijzigd en de stichting wil graag daarover in gesprek met de
gemeente. Actie: wijkregisseur.
-Senioren Societeit Sint Jozet meldt dat bij de Margriethal, bij de noodtrap beneden regelmatig
jongelui zitten. Tot op heden is er weinig overlast van hen. Mocht er wel overlast komen waar kan ik
dit melden. Je kunt contact opnemen met het jongerenwerk van DOCK. Ook kunnen de jeugdboa’s
van het team toezicht en handhaving worden ingeschakeld, via 14010.
-Bewoonster vraagt naar de Koeiekoppen? Wijktoezichthouder meldt dat ze terug gaan naar de
Koemarkt als de ontwikkeling van de Koemarkt plaats gaat vinden. De herinrichtingsplannen laat dat
op zich laten wachten.
-Wat gebeurt met Hargahoeve? Wijktoezichthouder gaat dit na.
-Graag aandacht voor het inrijden vanaf de Parkweg het Beatrixpark in. Het oprijden van het terrein
voor de hondentraining is verkeerstechnisch door de bebording en de belijning een hele rare situatie,
het is onduidelijk waar gefiets moet worden. Actie wijktoezichthouder.
-Bewoonster meldt dat het Jacob Kwartelpad (project Schiedamse Meester) een racebaan lijkt te
worden. Graag aandacht daarvoor. Actie: wijkpolitie
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-Hargplein meldt dat het groen op het middendeel geen gezicht is. Het is kort gesnoeid, er ontbreken
planten en planten zien er niet florissant uit. Actie wijktoezichthouder.
-Hargplein meldt tevens dat er veel en hard gefietst wordt op het middendeel. Wanneer komt het
hekje? Wijktoezichthouder meldt dat het hekje eraan komt.

7.2 Sluiting
Het wijkoverleg Kethel wordt gesloten en iedereen wordt bedankt voor zijn/haar komst en
bijdrage. Het volgend wijkoverleg Kethel vindt plaats op 8 april 2019.
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