
 

8 april 2019 

 

 

 

 

 

 

  

Wijkoverleg Kethel 
 
Verslag 

 



Verslag Wijkoverleg Kethel 

 

2 

Inhoudsopgave 

1 Opening en Mededelingen 3 

1.1 Mededelingen 3 

2 Deirdre Carasso (directeur) en Dorien Theuns ( Programmeur 
Stad & Community) van het Stedelijk museum Schiedam 4 

2.1 Reacties 4 

3 Omgekeerd inzamelen van afval 5 

3.1 Reacties 5 

4 Stand van zaken ontwikkeling Bachplein / Hof van Spaland 7 

4.1 Verslag vorige vergadering 7 
4.2 Naar aanleiding van 7 
4.3 Terugkoppeling  van diverse bewonersactiviteiten in de wijk 8 
4.4 Wijkbudgetaanvragen Kethel 8 

5 Stand van zaken projecten in de wijk 9 

5.1 Rondvraag 9 
5.2 Sluiting 10 

 

 

 

 



Verslag Wijkoverleg Kethel 

 

3 

1 Opening en Mededelingen 

De wijkregisseur opent de vergadering en deelt mee dat de voorzitter Atze Veenstra graag het derde 

wijkoverleg van dit jaar wil voorzitten. Hij bedankt iedereen voor de fijne reacties op het overlijden 

van zijn vrouw.  De wijkregisseur zit dit overleg voor. 

 

1.1 Mededelingen 

Bewoner Bijdorp meldt de overlast in de speeltuin in Bijdorp: 25 jongeren die er elke avond 

rondhangen en er wordt heel veel gefeest. Vanaf half tien tot soms diep in de nacht.   

Actie: Politie, jongerenwerk en wijkboa worden gevraagd deze plek in hun rondes mee te nemen.  
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2 Deirdre Carasso (directeur) en 
Dorien Theuns ( Programmeur Stad 
& Community) van het Stedelijk 
museum Schiedam 

Het Stedelijk Museum Schiedam wil graag een podium geven aan initiatieven zoals eerder het 

initiatief Vaandels en Verhalen, waarbij veel betrokkenheid en verbinding van en met Schiedammers 

waren. Daarom is het project “Mijn Schiedam” van start gegaan, zie voor meer informatie de site: 

www.stedelijkmuseumschiedam.nl/mijn-schiedam. Dorien Theuns is daar projectleider van en als 

iemand een eigen idee heeft over Schiedam met name als het belangrijk is voor jezelf en meerdere 

mensen dan wil het museum u daarbij helpen om dit idee van de grond te krijgen.  

Wij kunnen op een warme manier mensen met mekaar verbinden en daartoe zetten wij tal van 

activiteiten op bijv. het verzorgen van de planten tijdens uw vakantie. Als u een plan heeft voor een 

bepaalde uitvoering dan doen wij daar zeker iets mee, laat het ons weten. U kunt een mail sturen 

naar: deirdre@stedelijkmuseumschiedam.nl of dorien@stedelijkmuseumschiedam.nl. 

 

Een ander initiatief is die van jongeren en social media: een aantal scholieren wilden daar een 

tentoonstelling van maken en dat is gebeurd. Ze zijn inmiddels met hun verhaal in het AD en de 

Telegraaf geweest en op televisie.  

 

Vanmorgen is in Koffietijd bekend gemaakt dat het Stedelijk Museum Schiedam is genomineerd voor 

de Museumprijs 2019. Dit jaar hebben 70 musea zich aangemeld en wij zijn een van die drie musea 

die in aanmerking komen voor de Museumprijs 2019. Het is een enorm compliment voor het 

museum en de stad Schiedam, aldus de directeur. Wij willen iedereen aansporen om te gaan 

stemmen en u kunt kiezen tussen het Stedelijk Museum, het Museum Rotterdam en het Van Abbe 

Museum uit Eindhoven. Zie hiervoor de site: www.museumprijs.nl en laat daar je e-mailadres 

achter  dan krijg je een bevestiging per mail. Als je stemt maak je kans op een reis naar New-York en 

het is goed voor de promotie van de stad en de buurt.  

 

2.1 Reacties 

Is het Stedelijk Museum alleen actief voor bewoners van het centrum?  vraagt een deelnemer. De 

projectleider meldt dat dat niet zo is, er is bijvoorbeeld al contact gelegd voor een concert in 

samenwerking met Kethel.  

 

 

mailto:deirdre@stedelijkmuseumschiedam.nl
mailto:dorien@stedelijkmuseumschiedam.nl
http://www.museumprijs.nl/
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3 Omgekeerd inzamelen van afval 

Nicole Cup (gemeente Schiedam) en Jeffrey van Steenes (Irado) geven toelichting op het verbeteren 

vanafvalscheiden. Sinds de start van Afval the Challenge is er al heel wat bewerkstelligd. Bij de start 

lag het restafval per huishouden op 259 kg per jaar en in 2017 op 214 kg en nu nog maar op 180 kg 

per jaar. Het streven is naar160 kg in 2020 voor Schiedam. 

  

Waar deden we het voor? 

 

Het reststafval verbranden is slecht voor het milieu en het kost veel geld . Omdat er Co2 vrijkomt en 

waardevolle grondstoffen verloren gaan. Op het restafval moeten we belasting betalen. Besparing 

kosten: hergebruik is goedkoper. Restafval verminderen in de laagbouw, de grijze kliko waar nu het 

restafval ingaat dat wordt straks een PMD (Plastic Metaal en Drankpakken) kliko. De restafval 

container wordt (ergens) in de buurt geplaatst. Het afval uit de ondergrondse container gaat in een 

nascheidingsinstallatie.  

Voor de hoogbouw zetten we stalen cocons in voor het GFE (Groen, Fruit en Etenswaren) afval. 

 

Er zijn 28.000 woningen in Schiedam die al gebruik maken van ondergronds containers voor 

restafval. Die mensen die in flats wonen die moeten alle stromen afval wegbrengen, zowel het 

restafval als het papier, etc. Binnen 200 meter hemelsbreed moet iedereen een container hebben. We 

moeten nog een aantal checks doen of de nieuwe locaties voor extra afvalcontainers wel realiseerbaar 

zijn.  

 

De Recyclewinkel is een ruimte in het Meesterwerk in Nieuwland waar verschillende stromen van 

afval kan worden gebracht. U kunt daarmee sparen via het project Afval loont. Je kunt sparen voor 

bijv. een goed doel. Iedereen kan lid worden. Wij hebben die locatie gekozen in Nieuwland omdat 

mensen in flats minder mogelijkheden hebben voor het scheiden van afval. 

 

Jeffrey van Steenes (Irado) doet een oproep voor leden van een klankbordgroep die met ons mee 

kunnen denken over de locaties. We kunne situaties ter plekke bekijken. Een aantal 

bewoners(verenigingen) melden zich aan. 

 

3.1 Reacties  

Bijdorp heeft geen kliko’s en heeft al restafvalcontainers. Het huidige systeem blijft dan gehandhaafd.  

We beschikken in Bijdorp nog niet over een eigen GFT container bij de AAP. 

Glas weggooien in de glasbak is een vieze bedoening. Nicole Cup adviseert de dop erop te laten en 

noteert de melding.  

Oudere mensen die moeten in de nieuwe situatie verder lopen om hun vuilnis te deponeren. Als het 

goed is wordt het restafval een stuk minder zwaar. 

Een bewoner vindt dat een apart tarief zetten op restafval een goede toepassing is. Meerdere 

gemeentes hebben dit systeem en hebben weinig restafval. Nicole Cup meldt dat deze keuze niet door 

de raad is gemaakt. Tarief zetten op restafval heeft voor- en nadelen. 

Wordt bij het restafval deponeren gewerkt met pasjes? U krijgt een pas dat toegang geeft voor de 

restafvalcontainer(s) in uw buurt. 

Wordt de kliko tweewekelijks opgehaald? Het volstaat om de PMD kliko een keer per drie weken te 

ledigen.  
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Na een week is de papierbak vol en dan het papier naast de container gezet. Graag dit melden zodat 

er actie ondernomen kan worden.  

Ik wilde compost gaan ophalen en meteen voor de buren. Dat mocht niet. Dat vind ik niet goed, zegt 

een deelnemer. Jeffrey van Steenes (Irado) is het daar mee eens en wil ik kijken wat de opties zijn om 

het wel mogelijk te maken. 

 

Slimmer scheiden doen we samen: er komt lokaal een campagne, er worden huisbezoeken afgelegd 

en er komen afvalcoaches. Medio april krijgen alle bewoners met een kliko een brief. Twee weken 

voor de wisseling van containers, wordt uitgebreide informatie verstrekt. Voor de wijk Kethel willen 

we over een week of twee met de klankbordgroep in gesprek en beginnen met een rondje door de 

wijk. 
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4 Stand van zaken ontwikkeling 
Bachplein / Hof van Spaland 

De wijkregisseur verwijst naar de informatie verstrekt door Thinka Bor (kwartiermaker) over het 

onderzoeken van diverse varianten. Wilt u met haar hierover in contact komen, dan kan dat.   

In een later stadium zult u geïnformeerd worden over het participatieproces bij deze ontwikkeling.  

 

Reacties:  

Graag aandacht voor infrastructuur, ontsluiting van de wijk, groen en de waterhuishouding.   

 

4.1 Verslag vorige vergadering 

Tekstueel 

  

Pagina 1. agendapunt 1  

Zie de eerste zin, er staat: vandaag wegens, dit moet zijn: vandaag niet wegens.  

 

Pagina 5. agendapunt 8 

Bij de eerste alinea, er staat: Thai Chi cursus, dit moet zijn: de Vogelbuurt geeft aan te starten metr de 

Thai Chi cursus. 

 

Pagina 6. Agendapunt 9 

Bij het eerste aandachtsstreepje een toevoeging van € 1650,- op jaarbasis voor het onderhoud. 

 

4.2 Naar aanleiding van 

 

Pagina 1. agendapunt 3. de Ogen en Oren 

Bij de tweede alinea: de op- en aanmerkingen van dit jaar zullen worden meegenomen naar de 

evaluatie voor volgend jaar. 

 

Pagina 2. agendapunt 4. het seniorenboekje 

Het seniorenboekje is inmiddels gemaild naar alle deelnemers van het wijkoverleg Kethel. Er wordt 

opgemerkt dat de wijze waarop de fotoshoot is gedaan voor dit boekje niet goed gegaan is. De 

doelgroep was hierover van te voren niet op de hoogte gebracht. 

 

Pagina 2. agendapunt 5. Week van het geluk 

Een deelnemer geeft een suggestie voor een toepasselijke site: www.jebentnietalleen.nl, dit initiatief 

komt van de gemeente Dordrecht. 

 

Pagina 4. agendapunt 7. het parkeren in de buurt van het Windas 

De terugkoppeling richting de klankbordgroep is uitgesteld naar april. 

 

De doorgang tot aan de Parkweg 

Wijkregisseur meldt dat deze doorgang  alleen bedoeld is als onderhoudsroute  maar deze weg is niet 

bedoeld als begaanbare route voor wandelaars of fietsers. Bijdorp merkt op dat het echter wel was 

http://www.jebentnietalleen.nl/
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beloofd en dat er een doorgang voor zowel fietsers als wandelaars zou blijven. Wijkregisseur raadt 

een gesprek aan met team beheer en wil deze organiseren.  

 

Pagina 5. agendapunt 7. de verlichting van het park Bijdorp 

Voor de duidelijkheid: de vraag over de verlichting van het park Bijdorp ging alleen over de 

verlichting van de Burgemeester Lippad. 

 

Pagina 6. agendapunt 11. afsluiting Sporthalstraat 

De verkeersovertredingen zijn niet enkel ontstaan sinds de afsluiting van de Sporthalstraat, nog 

steeds wordt er te hard gereden. Er zijn al een aantal leerlingen verzocht om minder hard te rijden. 

 

Openingstijden toiletgebouw 

Het streven voor een gesprek is begin mei, aldus de wijkregisseur. 

 

Pagina 7. agendapunt 11. het inrijden vanaf de Parkweg het Beatrixpark in 

Die verkeerssituatie gaat veranderen, als men vanuit het Dreesplein richting Parkentree dan komt het 

fietspad aan de linkerzijde en het autoverkeer komt aan de rechterzijde.  

 

Deelnemers vinden de huidige situatie door de tijdelijke aanduidingen bij de ingang van de 

hondenclub behoorlijk onduidelijk en levensgevaarlijk. 

 

Pagina 7. agendapunt 11. Hargplein 

Zie het laatste aandachtsstreepje, het hekje is nog niet gemaakt maar de opdracht is uitgezet, aldus 

wijktoezichthouder 

 

 

 

4.3 Terugkoppeling  van diverse bewonersactiviteiten in 
de wijk 

Het jaarlijkse passieconcert heeft plaatsgevonden. Er waren 120 bezoekers en het was een vol concert 

en er zijn leuke reacties binnengekomen. 

 

De Kinderbingo in Bijdorp heeft afgelopen zondag plaatsgevonden, daaraan hebben 29 kinderen 

meegedaan. 

 

 

4.4 Wijkbudgetaanvragen Kethel 

 

Bewonersvereniging Vogelbuurt: 500 euro voor buurtbarbeque  

Commissie Zwaluwflat:  520 euro voor 40 jaar feest uit wijkbudget, 500 euro uit sociale wijkaanpak 

Bewonersvereniging Tuindorp: 255 euro voor Halloween;155 euro voor Paasactiviteit; 420 euro voor 

Kinderbingo en 455 euro voor Speldag. 500 euro Sinterklaasfeest uit sociale wijkaanpak. Resterende 

bedrag van 220 euro kan de organisatie via fondsen of sponsoring verkrijgen. 
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5 Stand van zaken projecten in de wijk 

Kethel Dorp: deze week gaat er een brief uit over de herbestratingwerkzaamheden van de 

Lindeleijerstraat en de Vlaardingseweg (vanaf de Laan van Spaland tot aan het Hof van Spaland). 

Binnenkort worden de trottoirs in fasen vernieuwd van de Schiedamseweg vanaf Zwaluwlaan tot aan 

de Iepenlaan aan de westzijde. De werkzaamheden aan de oostzijde zullen in de tweede fase 

plaatsvinden in afstemming met de werkzaamheden voor de nieuwbouw Schiedamse Meesters. 

Het schoonmaakproject: De Landelijke Opschoondag werd twee weken terug gehouden. Een aantal 

bewoners uit de Vogelbuurt deden mee en hebben flinke volle zakken opgehaald. Volgend jaar willen 

ze weer meedoen en in de buurt er meer aandacht aan geven. 

In Bijdorp is er een opruimactie gedaan door de scouting en daar heeft een deel van het college aan 

meegedaan.  

 
 

5.1 Rondvraag 

Bijdorp vraagt wanneer het Groenplan achter de Schietbaanstraat gaat starten. Wijkregisseur meldt 

dat er een buro wordt ingehuurd en dat bewoners er dan bij betrokken worden.  

De parkeerdruk neemt toe in Bijdorp, al jaren maar het wordt steeds drukker.  Graag een oriënterend 

gesprek met Erik Stuyfzand (vakgroep Mobiliteit). Wijkregisseur gaat dit organiseren. 

Graag de stand van zaken over de Meeuwensingel en het voorstel van bewoners voor 

eenrichtingsverkeer. Wijkregisseur gaat dit na bij vakgroep Mobiliteit/Dick de Dobbelaar.  

Tuindorp meldt buitenruimtezaken: Kersenlaan 1, verzoek om trottoir aan te helen naar weghalen 

groen en boomstronk. Twee gaten in de stoep voor de Iepenlaan 50 graag ook aanhelen. Actie: 

wijktoezichthouder.  

 

 

Bij het brengen en ophalen van de kinderen van basisschool Kethel zijn sinds de afsluiting tijdens de 

schooltijden gevaarlijke situaties ontstaan. Automobilisten keren op het punt 

Vlaardingseweg/Schiedamseweg en vormen daarom gevaarlijke situaties. Er is daar ook veel 

fietsverkeer. Wijkregisseur zal dit melden aan vakgroep Mobiliteit. Zij meldt dat zo’n verandering tijd 

vraagt. Als men eenmaal weet dat men niet meer via deze kant de straat in kan, zal men via de 

Linderleijerstraat naar de school gaan.  

Graag aandacht voor het vele vuilnis in het Beatrixpark, auto’s op het BBQ veld en verzoek om de 

dixies. Actie: wijktoezichthouder en Toezicht en Handhaving. 

Hargplein: verzoek om afdwingen van onderhoud van de carports achter de Rabobank. Wijkregisseur 

meldt dat de gemeente hierin geen rol heeft. Het is particulier bezit en geen woning. 

Hargplein: graag aandacht voor het parkeren bij de Rabobank en het hele Hargplein. De Ark zorgt 

voor veel bezoekers. Actie: Toezicht en handhaving en politie 

Hargplein: graag een groter bord Niet Parkeren op de meterkast. Er wordt daar verkeerd geparkeerd. 

Van wie is die meterkast? Van Stedin is die kast.  

Het horecaplein aan de Schiedamseweg is een heel leuk plein met bomen maar vraagt om meer 

bloemen die in het verleden er wel waren. Wijkregisseur vraagt om een aanvraag voor het wijkbudget 

Kethel. 

In toenemende mate zie je hangouderen in Kethel sinds de Blauwe brug weg is. Is een soort 

huiskamer mogelijk of een soort keet of tent op het Bachplein? Tuindorp verwijst naar hun  
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woensdag ochtend koffieuurtje om 10.00 uur. SeniorenWelzijn verwijst naar de activiteiten die in de 

Ark ontwikkeld zijn in samenwerking met de Zwaluwflat.  

Bewoonster en lid van de Historische vereniging voor Kethel gaat een uitleg geven bij de Historische 

Vereniging op de Hoogstraat over de Schiedamse Meesters. Ze zal vertellen over de straatnamen die 

verwijzen naar belangrijke personen uit Schiedam en de achtergrond van die mensen. Zij wordt van 

harte uitgenodigd om op een wijkoverleg hierover een uitleg te geven. Actie:  wijkregisseur voor 

planning op wijkoverleg 

Wanneer is het honk- en softbalveld klaar?  Wijktoezichthouder gaat dit na. Nagekomen bericht. Op 

23 juni zal de opening van het honk- en softbalveld plaatsvinden. 

 

5.2 Sluiting 

Wijkregisseur bedankt de deelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering. 
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