
 

5 november 2018 

 

 

 

 

 

 

  

Wijkoverleg Kethel 
 
Verslag 

 



Verslag Wijkoverleg Kethel 

 

2 

 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Welkom, opening en vaststellen agenda 3 

2 Mededelingen 4 

3 Senioren Sociëteit Sint Jozef 5 

4 Oud en nieuwjaar 6 

4.1 Vuurwerk 6 
4.2 Ogen en Oren 6 
4.3 Vuurwerkdetectiesysteem 6 
4.4 Vragen en suggesties 6 

5 Servicepunt Vrijwilligers Schiedam (Sandy dos Reis) 7 

5.1 Vragen en/of reacties 7 

6 Verslag vorige vergadering 8 

6.1 Tekstueel 8 
6.2 Naar aanleiding van 8 

7 Terugkoppeling van diverse bewonersactiviteiten in de wijk 10 

7.1 Wijkbudget-overzicht Kethel 10 

8 Stand van zaken projecten in de wijk 11 

9 Rondvraag 12 

10 Sluiting 14 

 

 



Verslag Wijkoverleg Kethel 

 

3 

1 Welkom, opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op het wijkoverleg Kethel. Het agendapunt 

Verkeersveiligheidsbox komt te vervallen. De agenda wordt vastgesteld. 
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2 Mededelingen 

De nieuwe wijkboa (buitengewoon opsporingsambtenaar) Manuel Parreira da Silva stelt zich voor.  

Hij heeft als werkgebied Kethel en het winkelcentrum Hof van Spaland. Sinds oktober jongstleden 

zijn boa’s gekoppeld aan een wijk.    

 

Arie den Ouden van het WOT Noordrand stelt zich voor als vervanger van Brenda Flapper. Een 

volgende keer zal  hij een toelichting geven over de werkzaamheden van 2018. 
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3 Senioren Sociëteit Sint Jozef 

Bij de Senioren Sociëteit Sint Jozef is John Banffer de voorzitter en Peter Herpers is de secretaris. 

Deze sociëteit is opgericht in 1970 en was onderdeel van 

de Katholieke Bond voor Ouderen. Ze hebben 120 leden zijn sinds april 2018 gevestigd in de 

bovenzaal van de Margriethal en daar zijn activiteiten zoals 

het klaverjassen, rummikub en de hoofdzaak is het biljarten. Iedereen vanaf 55 plus is van harte 

welkom. De sociëteit is iedere dag behalve op zondag en zaterdag alleen in de middag open.  

Website: www.sintjozefschiedam.nl.  

We willen bij het wijkoverleg Kethel aanhaken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

 

http://www.sintjozefschiedam.nl/
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4 Oud en nieuwjaar 

De wijktoezichthouder geeft een toelichting op de presentatie over de jaarwisseling van 2018/2019. 

Deze presentatie zal per mail worden toegezonden naar alle deelnemers. 

 

4.1 Vuurwerk 

Vuurwerk afsteken mag met oudejaarsavond tot een uur of twee, behalve in de vuurwerkvrije zones. 

Schiedam heeft 33 vuurwerkvrijzones rondom bejaardenhuizen en kinderboerderijen en andere 

kwetsbare objecten. Wij hebben dit jaar wederom meerdere gebieden aangewezen. De interactieve 

kaart  met daarop alle kwetsbare objecten en vuurwerkvrije zones zullen gecommuniceerd worden via 

de (sociale) media en op de website van de gemeente.  

Wat doen wij om overlast te voorkomen?  

Extra inzet van Toezicht en handhaving, de politie, de brandweer en Irado. Het regelmatig ledigen 

van ondergrondse containers, het afsluiten van prullenbakken, het afsluiten van speelplekken, 

potentiële overlastgevers die gaan we preventief waarschuwen, extra aandacht voor die plekken waar 

het vorig jaar onrustig was, het inzamelen van kerstbomen en het verwijderen van brandbare 

materialen voor de jaarwisseling bijv. pallets die opgestapeld zijn in een tuin. 

 

4.2 Ogen en Oren 

De ogen en oren in de wijk: We hebben een vijftigtal vrijwilligers die worden gebeld door ons 

callcenter, op basis van die informatie kunnen wij heel gericht op pad gaan. 

 

4.3 Vuurwerkdetectiesysteem 

Het vuurwerkdetectiesysteem: we kunnen vrij nauwkeurig zien waar die knal vandaan 

komt. Het detectiesysteem zorg ervoor dat de Handhaving en toezicht en 

wijktoezichthouders werken tijdens de jaarwisseling lange diensten, ook na twaalven net 

als de politie. 

 

4.4 Vragen en suggesties 

Waarom is dat vuurwerk verkoop drie dagen van tevoren? Dat is wettelijk zo bepaald, je mag 

vuurwerk pas vervoeren vanaf de 28e december t/m de 31e december. Op zondag mag het vuurwerk 

niet verkocht worden. 
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5 Servicepunt Vrijwilligers Schiedam 
(Sandy dos Reis) 

Sandy dos Reis van het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam geeft een toelichting op haar presentatie. 

 

5.1 Vragen en/of reacties 

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen, via de mail: Sf.dosreis@schiedam.nl en 010-

2484537.  

Ik heb gelezen dat voor de sportverenigingen een cursus wordt gegeven om mensen in staat te stellen 

om de AED apparatuur te bedienen. Die cursus komt volgend jaar wel weer terug en de eerstvolgende 

cursus start al vanavond.  

Moet het bedrijf waar je voor werkt je opgeven voor het vrijwiligersgeschenk? Voor het 

vrijwilligersgeschenk geef je jezelf op en de aanvraag voor de pas verloopt via de organisatie. Bij 

deelname  aan een cursus is, is niet automatisch dat  je aangemeld bent voor het 

vrijwilligersgeschenk. 
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6 Verslag vorige vergadering 

Het verslag d.d. 3 september 2018 wordt zowel tekstueel als n.a.v. nagelopen. 

 

6.1 Tekstueel 

Pagina 3. 

Zie agendapunt 5. aan het begin van de eerste alinea, er staat: Stichting Vrienden van het Beatrixpark 

dit moet zijn: Bewoner van het Beatrixpark. 

 

Pagina 3. 

Zie agendapunt 6. de bedragen wijkbudget, er staan een aantal onjuiste vermeldingen van de 

bedragen. Voor de juiste bedragen zie het kredietoverzicht van 3 september.   

 

6.2 Naar aanleiding van 

Pagina 1. 

Bij agendapunt 3. onderaan de eerste alinea, over: wijkpeil / map met aanbod uit de wijk. Heeft u 

interesse in deze map dan kunt u ze ophalen bij Nathalie Wassink (Seniorenwelzijn). 

 

Pagina 2. 

Zie agendapunt 4. over: werkzaamheden tramspoor door RET – De afdeling Verkeer heeft al de 

terugkoppeling gehad van de RET. 

 

Pagina 2. 

Bij agendapunt 4. laatste alinea over: vliegtuigoverlast – De app om via DCMR overlast te melden is 

niet gebruikersvriendelijk. Er wordt gewerkt aan een nieuwe app. zodra het er is kunt u nog met 

terugwerkende kracht die meldingen doorgeven. 

 

Pagina 3. 

Zie agendapunt 4. eerste alinea over: het parkeren in de buurt o.a. rondom de basisschool Windas – 

Begin of medio december zal er voor de ouders van de Windas en de basisschool Kethel een 

klankbordbijeenkomst plaatsvinden over de verkeersveiligheid in de Zwaluwlaan. 

 

Pagina 3. 

Zie agendapunt 5. over: de camera’s – er zijn twee infraroodcamera’s besteld en zij zullen op twee 

locaties worden geplaatst. Er zal een camera worden geplaatst op het BBQ-veld en nabij de Parkweg 

aan de grote parkeerplaats. 

 

Pagina 4. 

Bij agendapunt 8. over: de doorgang tot aan de Parkweg – Wijkvereniging Bijdorp meldt voor het 

opknappen van park Bijdorp  een geasfalteerd wandelpad lag naar het Beatrixpark toe. Zij had 

vernomen dat dit wandelpad i.v.m. de komst van de Hoekselijn is weggehaald. De wijkregisseur zegt 

dat zij hier nog niet van op de hoogte is en zij zal navraag doen 
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Pagina 4. 

Zie agendapunt 8. over: werkzaamheden honk- en softbalveld – de wijkregisseur vraagt aan de 

aanwezigen wie de brief hierover ontvangen heeft. Het blijkt uit de feedback vanuit de deelnemers 

blijkt dat vier straten geen brief hebben ontvangen. De wijkregisseur zal intern nagaan welke 

adressen zijn aangeschreven. 

 

Pagina 4. 

Zie agendapunt het derde aandachtsstreepje van onderen over: het driehoekje voor de beplanting – 

eerst moeten we de bestellingen van deze beplanting nog rond krijgen daarna zullen we volgend 

voorjaar de beplanting planten, aldus de wijktoezichthouder. 

 

Pagina 5. 

Bij agendapunt het derde aandachtsstreepje van boven over: de te hoge waterstand Beatrixpark – 

Bewoner van het Beatrixpark meldt dat hij hierover al contact heeft uitgewisseld maar het is nog niet 

gekomen tot een overleg. 

 

Verder zijn er geen vragen of op- of aanmerkingen over het verslag van het wijkoverleg Kethel d.d. 3 

september 2018, het verslag wordt vastgesteld. 
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7 Terugkoppeling van diverse 
bewonersactiviteiten in de wijk 

Vogelbuurt: we zijn begonnen met een cursus valpreventie en binnenkort gaan we in de Ark starten 

met een weerbaarheidscursus. Er is onder de bewoners van onze buurt belangstelling voor Van het 

Gas af. We gaan met de ouderen een soort ouderensociëteit met ons buurtje oprichten. 

 

Bijdorp: Halloween werd dit jaar wederom uitbundig gevierd met een uitreiking van het leukst 

versierde huis en een optocht. Er werd een Halloweenfeest georganiseerd met een optreden van het 

koor “Uit volle borsten” vanuit Vlaardingen. 

 

Historische vereniging: De afgelopen Nacht van de nachtwandeling was wederom in Kethel. De 

werkgroep Kethel heeft elke 3e zondag van de maand een stads- en dorpswandeling op het 

programma staan voor het volgend jaar. 

 

Schietbaanstraat/Bijdorp:  bewoners hebben een buurtapp,  op deze manier hebben ze dagelijks 

contact met elkaar. 

 

 

7.1 Wijkbudget-overzicht Kethel 

Er heeft geen regiegroep bijeenkomst plaatsgevonden, want het wijkbudget 2018 is al in zijn geheel 

gespendeerd. 
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8 Stand van zaken projecten in de wijk 

De informatiebijeenkomst over de aanpak van de Beatrixlaan wordt gehouden in de Ark en vindt 

plaats op 8 november 2018 plaats..  

 

De werkzaamheden aan de Sporthalstraat gaan van start, deze zijn afgestemd met de werkzaamheden 

aan de fietstunnel Schiedamseweg. Fietsers kunnen gebruik maken van de tunnel van de 

Groenoordstraat.  

 

Arie den Ouden (WOT Noordrand) meldt dat voor de zomerperiode met een aantal kinderen uit 

Tuindorp een film is gemaakt over jonge mantelzorgers. Tijdens de dag van de mantelzorg in het 

Theater aan de Schie is die film vertoond.  

 

Een fittest voor senioren zal op zaterdag 17 november plaatsvinden in de Brug. U kunt deelnemen. 

 

Nathalie Wassink (Seniorenwelzijn) legt uit dat Wijkpeil in de Zwaluwflat is afgerond met een 

response van 40 procent. De resultaten zijn besproken en de terugkoppeling naar bewoners zal 

plaatsvinden. Nathalie zal daarna de deelnemers van het wijkoverleg op de hoogte stellen. 

 

Marije van der Kurk stelt zich voor als cultuurscout voor de Noordrand voor stichting Mooi Werk. De 

Stichting Mooi Werk verzorgt allerlei kunst- en cultuurprojecten, zoals de Nacht van de Nacht 

wandeling op 27 oktober. Zo kwamen ze laatst tijdens de wandeltocht de Halloweeners tegen, we 

hadden een heuse verhalenverteller en de Boshoek was vertegenwoordigd, al met al was het 

ontzettend leuk, zegt Marije. Dit jaar willen we nog een safari door de wijk organiseren onder de titel 

Winterse Onverwachte Ontmoetingen en kent u zelf ook boeiende verhalen die te maken hebben met 

kunst en cultuur dan kunt u mij een mailtje sturen. Als u plannen heeft voor kunst- en 

cultuurgerelateerde evenementen dan kunnen we hierover brainstormen.  

Contactgegevens: Marije@stichtingmooiwerk.nl. 

 

 

 

mailto:Marije@stichtingmooiwerk.nl
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9 Rondvraag 

Bewoner meldt dat er geen duidelijke communicatie is geweest over het afsluiten van het fietspad van 

de Nieuwe Damlaan aan de zijde van Bijdorp. Fietsers gaan nu over het trottoir heen omdat je de 

afsluiting pas ziet als je ervoor staat. Wijkregisseur meldt dat het fietspad opnieuw moest worden 

hersteld, het was niet goed aangelegd. Zij legt de melding bij de projectleider neer. 

 

Verzoek om op- en afrit bij de toegang tot het bedrijven terrein. Wijktoezichter zal het verzoek 

bekijken.  

 

Hoe staat het met het verzoek voor het verwijderen van parkeerplekken in het dorp Kethel? De 

wijkregisseur meldt dat hier draagvlak van bewoners voor moet zijn en Verkeer zal met bewoners in 

gesprek gaan omdat het parkeren in het gehele gebied in dorp Kethel op diverse plekken onder druk 

staat.. 

 

Een bewoner van het Beatrixpark vraagt of de wijktoezichthouder heeft gekeken naar de 

mankementen aan de brug van het Beatrixpark. De wijktoezichthouder heeft de exacte locatie 

genoteerd en zal dit meenemen in zijn ronde. 

 

Verzoek voor prullenbakken bij de haltes van de bussen 13 en 51. De wijktoezichthouder heeft de 

locaties genoteerd. 

 

Hoe staat het met het verwijderen van de kapotte grote plantenbak bij het Hof van Spaland. 

Wijktoezichthouder meldt dat de melding  in procedure is gezet. 

 

De opritten van de buurt Kethel-Oost zijn vrij hoog, de auto’s schaven erover. Wijktoezichthouder 

noteert dit. 

 

Momenteel wordt  de Meeuwensingel opgehoogd, wordt  laatste stukje Koekoekslaan naar de 

Kerklaan meegenomen. De Kerklaan bij de Halve Maan zelf is wel gedaan tot aan de Meeuwensingel. 

Maar het laatste stukje niet en er zitten veel oneffenheden in de bestrating. Nee, alleen de 

Meeuwensingel wordt aangepakt. 

 

Bewoner doet meldingen over diefstallen op de Koekoekslaan en de Kaag en een aantal 

autodiefstallen in Kethel Oost. Wijkagent noteert de meldingen.  

 

Is er informatie over de verdere ontwikkelingen van het Bachplein, het Hof van Spaland en over 

kantoorpand aan de Kerklaan. Wijkregisseur heeft geen recente informatie. Zij gaat dit na.  

Kan er wat worden gedaan aan de bestrating bij het wijkgebouw in Bijdorp? Wijktoezichter noteert 

het verzoek.  

 

Bewoner Beatrixpark stelt dat er veel oneffenheden zijn tussen de aansluitingen van de bruggen naar 

de paden van het park. Mensen en materieel lijden daardoor makkelijk schade, vindt hij. Er is 

recentelijk een nieuwe laag op de bruggen gemaakt, aldus de wijktoezichthouder. Hij gaat de stand 

van zaken na. 
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Bij de Margriethal worden de invalideparkeerplaatsen gebruikt door mensen die naar het 

Vlietlandziekenhuis gaan. Is een tijdslimiet instellen voor die parkeerplekken mogelijk. Wijkboa 

meldt dat alleen binnen het centrum is die mogelijkheid er is. Buiten het centrum niet . 

 

Een bewoonster van de Schietbaanstraat vraagt wat de gemeente wilt gaan doen aan de ingang van 

het terrein van het Albeda Techniek College. Dat is openbaar gebied, er wordt naar gekeken en 

misschien zal dit terrein worden voorzien van struiken i.p.v. een hek.   

 

Het park Bijdorp is heel erg donker. Wijkregisseur zal het melden aan haar collega van de verlichting. 

 

De parkeerplaatsen bij het politiebureau zijn weggehaald vanwege de komst van het nieuwe 

Stationsplein worden die parkeerplaatsen gecompenseerd? 
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10 Sluiting 

De voorzitter sluit het wijkoverleg Kethel af en bedankt iedereen voor zijn inzet en inbreng. Het 

volgende wijkoverleg Kethel zal op 18 februari 2019 plaatsvinden. 
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