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Opening/Mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en hij bedankt iedereen voor de fijne reacties na het overlijden
van zijn vrouw.

1.1 Mededelingen
Wijkregisseur meldt de acties van politie, jongerenwerk en wijkboa’s inzake overlast Bijdorp,
Tuindorp, Hargplein, Beatrixpark en Bedrijventerrein Kethelvaart. Politie, jongerenwerk en wijkboa’s
nemen bovengenoemde plekken mee in hun rondes en houden elkaar op de hoogte van hun
bevindingen en acties. Zij voeren ook gesprekken met de melders en houden hen op de hoogte.
De overlast in Bijdorp is al sterk verminderd.
Wijkregisseur meldt dat het Stedelijk Museum Schiedam door middel van het winnen van de
Museumprijs 2019 de publieksvriendelijkste museum van Nederland is.
In de mobiliteitsvakgroep zijn enige verschuivingen. Verkeerskundigen Alex Daamen en Lennert
Kuipert nemen een aantal taken van Dick de Dobbelaar over. Zo ook de Meeuwensingel als
schoolomgeving bij Het Windas als basisschool Kethel.

1.2 Buurtbemiddeling (Maaike de Vries)
Maaike geeft een toelichting op Buurtbemiddeling in Schiedam, zie bijlage. Zij doet een oproep voor
vrijwilligers die als buurtbemiddelaar willen optreden.
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Toelichting op procedure keuze
coffeeshop

Voorzitter verwijst naar de link die met de agenda is meegestuurd en de berichten op facebook en
vraagt of er nog toelichting behoeft over de procedure. Deelnemers melden op de hoogte te zijn van
de procedure maar willen graag aandacht voor hun punten die zij willen meegeven aan de gemeente.
Bewoner, die een petitie is gestart, meldt dat hij een afspraak heeft met de gemeente om de petitie
tegen de locatie ’t Oude Raedtshuys op de Schiedamseweg 26, als locatie voor een coffeeshop, aan te
bieden. Petitie is tot op heden ondertekend met 1060 handtekeningen.
De directeur van basisschool Kethel meldt dat hij de petitie ondersteunt samen met de directeur van
basisschool het Windas, de Stichting Primo en de Stichting Uniek waar de twee scholen onder vallen,
ondersteunen. Verder is er namens de eerdergenoemde stichtingen een brief naar de gemeente
gestuurd.
Bewoner en tevens eigenaar van een pand in Het winkelcentrum Hof van Spaland, sprak ook namens
Vereniging van Eigenaren Hof van Spaland dat de locatie ’t Oude Raedtshuys voor de eigenaren geen
optie is.
De volgende punten zijn gemeld:
Waarom dient een kandidaat een locatie in als deze niet aan de criteria voldoet, zoals de afstand van
primair onderwijs. Basisschool Kethel ligt op 150 meter afstand. Verder zijn er nog twee locaties van
het Windas in de buurt, Schiedamseweg en Nachtegaallaan.
Waarom in de wijk Kethel? Er is genoeg overlast van jongeren met dealen van “drugs”, verwezen
wordt naar bedrijventerrein Kethelvaart. Overlast van de videotheek die er bijna naast gevestigd is
zoals hangen, vervuiling en verkeerd parkeren. Tevens veel overlast van jongeren die
lachgaspatronen achterlaten op pleinen en in parken in de wijk, Welnessterrein/zwembad. Bewoners
vinden dat hier al niet voldoende handhaving op is. De verwachting is nog meer overlast en geen
voldoende capaciteit om op te treden.
Door het Horecaplein aan de Schiedamseweg heeft de buurt altijd al veel overlast te verduren van de
horecazaken aldaar.
Winkeliers van het Hof van Spaland zitten ook niet te wachten op een coffeeshop.
Gemeente is goed bezig om te onderzoeken hoe het winkelcentrum Hof van Spaland en Bachplein
een (betere) toekomst kunnen krijgen. Dan past een coffeeshop om dit moment er echt niet bij!
Gemeente Schiedam is goed bezig met de aanpak van ondermijning. Een vierde coffeeshop vindt een
bewoner een tegengestelde actie. Waarom een 4de coffeeshop? Raadslid meldt dat 4 coffeeshops door
de raad is bepaald omdat de politie met 4 coffeeshops beter zicht heeft en door de spreiding over 4
coffeeshops de druk op illegaliteit verminderd wordt.
Wie houdt toezicht op wat er via de achterdeur ingaat en misschien ook via dezelfde achterdeur eruit
gaat.
Wat zijn de openingstijden van de coffeeshop?
De Schiedamseweg is de fietsroute naar middelbare scholen. Jeugd van die leeftijd gaat
experimenteren. Deze locatie is het uitermate verleidelijk voor deze jeugd.
Waarom niet terug op de locatie van de Boterstraat? Bewoners zijn het daar al gewend.
Waarom niet in een industriegebied/bedrijventerrein?
Wanneer is er duidelijkheid?
AH heeft de parkeergarage in de avond afgesloten mede in verband met jongeren die daar verbleven.
Niet nog meer overlast aan dit gebied toevoegen.
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Nagekomen bericht: inmiddels is op 15 juli een update gegeven door de gemeente:
Er is nog geen keuze gemaakt voor een aanvrager en een locatie.
Voor een aantal locaties heeft het college het voornemen te besluiten daar geen vestiging van een
coffeeshop toe te staan. De aanvragers zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
De locatie Schiedamseweg 26 is een van de locaties.
https://www.schiedam.nl/nieuws/procedure-keuze-coffeeshop
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Verslag vorige vergadering

Tekstueel:
Pagina 4
agendapunt 6.
De Kinderbingo in Bijdorp …. Meegedaan: moet zijn de kinderbingo in Tuindorp.
Naar aanleiding van:
Pagina 3
Het seniorenboekje
De melding over de wijze waarop de fotoshoot is gedaan is aan de beweegcoach doorgegeven. Hij zal
voor een volgende keer daar aandacht aanbesteden.
Het parkeren in de buurt van het Windas
Dit punt pakt de verkeerskundige Lennert Kuipert op, het gaat o.a. over het verkeersbesluit om het
verkeerd parkeren tegen te gaan.
De doorgang tot aan de Parkweg
Wijkregisseur heeft een afspraak geregeld met Groendeskundige Ronald Landman die bij het project
betrokken is geweest.
Nagekomen bericht
Afspraak heeft plaatsgevonden. De verbinding gaat er wel komen maar valt in de laatste
werkzaamheden gekoppeld aan de Hoekselijn. Ronald Landman zal hier actie op ondernemen
richting Hoekselijn.
Openingstijden toiletgebouw
Blijft aandachtspunt. Bij gesloten toiletgebouw vinden mensen andere wegen om zich van hun
ontlasting te ontdoen wat leidt tot problemen zoals vervuiling in het openbaar gebied.
Pagina 4
Rondvraag: Orienterend gesprek over parkeerdruk Bijdorp
Gesprek met verkeerskundige Erik Stuyfzand met wijkvereniging Bijdorp heeft plaatsgevonden.
Meeuwensingel
Verkeerskundige Alex Daamen pakt dit op.
Meldingen buitenruimtezaken
Gaten in de Iepenlaan zijn niet verholpen. Actie: wijktoezichthouder
Nieuwe melding: scheur in asfalt Zwaluwlaan oversteek Hargplein naar Hof van Spaland. Actie:
wijktoezichthouder
Nieuwe melding: gat fietspad oversteek Hargplein naar Hof van Spaland. Actie: wijktoezichthouder
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Terugkoppeling van diverse
bewonersactiviteiten in de wijk en
aankomende activiteiten

Lentefeest met oplevering Bijenhotel en Food Truck festival in het Beatrixpark zijn goed verlopen.
Stichting Vrienden van het Beatrixpark meldt dat op 1 november Sprookjestocht in het Beatrixpark
zal plaatsvinden. “Vrijwilligers voor de handjes” zijn van harte welkom.
Mededeling door voorzitter dat drie bestuursleden opstappen na bovengenoemde sprookjestocht.
De voorzitter is heel teleurgesteld in de gemeente en Irado. Het bestuur voelt zich niet meer
serieus genomen. Hun inzet van 19 jaar lang is binnen twee jaar tijd afgebrokkeld. Geen goed
contact meer met gemeente en Irado. De stichting wordt niet meer met respect behandeld;
wordt niet meer bij diverse activiteiten of overleggen betrokken, niet of niet goed
geïnformeerd over activiteiten en ontwikkelingen.
Problematieken in het park zijn: geen goede openingstijden van het toiletgebouw. Geen goede
handhaving. Geen goede uitvoering door Irado, geen goede toezicht op de werkzaamheden van Irado.
Veel vervuiling, prullenbakken overvol (niet tijdig geledigd) ,vandalisme, veel barbecues buiten de
zone en veel verkeer in het park. Er worden veel meldingen gedaan maar inzet door toezicht en
handhaving en politie wordt niet gezien.
Het wijkfeest Kethel Oost gaat op 6 juli plaatsvinden.
De buurtbarbecue Vogelbuurt gaat na de zomer plaatsvinden.

4.1 Wijkbudgetaanvragen Kethel
Bewonersvereniging Hargplein 900 euro voor jaarfeest.
Aanvragen met betrekking tot kerst worden na de zomer behandeld door de regiegroep Kethel.

4.2 Stand van zaken projecten in de wijk
Aanpak Beatrixlaan, communicatie volgt.
Nagekomen bericht: Inmiddels heeft bewonersavond plaatsgevonden en is het project gestart.
Start bouw tweede fase Park Harga
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Rondvraag/Sluiting

Kethel Dorp:
Verzoek om deksel op prullenbak in Kethel dorp in plaats van deksel met gaten. Meeuwen pikken van
het vuilnis eruit. Actie: wijktoezichthouder.
Melding over fiets in de buitenruimte achter Hof van Spaland van een ondernemer. Actie: wijkboa.
Tuindorp:
Uitrit op de Schiedamseweg vanuit Nieuwbouw Schiedamse Meesters is gevaarlijk Actie: Verkeer en
politie
Er is een speelgelegenheid aan de voorzijde van voormalig basisschool, waar kunstenaars in
gehuisvest zijn, aan de Iepenlaan. De speelgelegenheid levert door het te harde rijden op de
Iepenlaan gevaarlijke situaties op. Verzoek is om te bekijken of de speeltjes naar de achterzijde van
de basisschool kunnen, op het voormalige schoolplein.
Actie: beheer/procesmanager spelen.
Hargplein:
Vraagt om aandacht voor een mooie en goede speelplek. Inmiddels wonen er meer kinderen in de
buurt. Graag zouden bewoners willen zien dat het middendeel, wat ooit een mooie speelplek was,
weer voorzien wordt van meerder speelelementen Actie: beheer/procesmanager spelen.
Verzoek om vuilnisbak bij bushalte Schiedamsweg ten hoogte van Bijdorp. Actie:
wijktoezichthouder/Irado.
Bijdorp:
Verzoek om hekwerk bij het voetbalveldje bij de Burgemeester Van Veenstraat.
Actie: wijktoezichthouder.
Onderhoud van de Jeu d’boules baan en hoog onkruid tegen wijkgebouw aan.
Bij de driehoek wordt gemaaid maar het wordt niet weggehaald. Actie: wijktoezichthouder.
Meerdere deelnemers melden zaken over de buitenruimte en het onderhoud door Irado.
Onkruid staat hoog, zowel tegen gevels als groenstroken als op pleinen met name in de buurten
Tuindorp en Bijdorp
Als er gemaaid wordt, blijven takken en gras dagenlang liggen. Tevens worden plekken vergeten. Er
is ook geen toezicht op de werkzaamheden.
Er worden meerdere meldingen gedaan, eerst via de buitenbeterapp, en bij geen reactie wordt er na
gebeld. Geen of nauwelijks actie wordt genomen.
Sommige zaken liggen al heel lang. Opdrachten zijn volgens wijktoezichthouder al heel lang uitgezet
aan de Irado zoals hekwerk Hargplein maar nog steeds niet geplaatst. Tevens prullenbak bij bushalte
Schiedamseweg/Bijdorp. Deze zaken lopen al maanden.
Grote vervuiling Beatrixpark. Te weinig vuilnisbakken. Natuurlijk ook slecht gedrag van de
bezoekers.
Naar aanleiding van bovenstaande meldingen wordt verzocht om Irado uit te nodigen voor een
volgend wijkoverleg.
Harga: Bewoonster stelt zich voor en doet meldingen over de gevaarlijke situaties in Harga.
Infrastructuur is niet op orde. Wijkregisseur zal richting de projectleider het verzoek doen om contact
op te nemen met de bewoonster.
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Bewoonster wil graag een activiteit organiseren met bewoners en omliggende verenigingen. Zij vraagt
hierbij ondersteuning. Wijkregisseur zal opbouwwerker binnen het Wot hierbij betrekken.

5.1 Sluiting
Voorzitter bedankt de deelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
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