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1 Opening, vaststellen agenda, 
mededelingen en aanvullende 
agendapunten 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom voor het wijkoverleg van 

de wijk Nieuwland. 
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2 Presentaties 

Piet Bakker (projectleider/gemeente Schiedam) houdt vanavond een presentatie over alle 

werkzaamheden aan de kruising Mgr. Nolenslaan / Nieuwe Damlaan. De gemeente heeft besloten om 

een verkeerskundig onderzoek in te stellen n.a.v. het frequent voorkomen van verkeersongelukken op 

dit kruispunt. Door een verkeersonderzoeksbureau is er gedurende een pilot een verkeersmeting en 

telling gehouden. Uit alle onderzoeksresultaten is gebleken dat het verkeer beter kan doorstromen 

door het afsluiten van de middenberm voor autoverkeer. We hebben ongeveer 300 huishoudens 

benaderd met een aantal vragen en uit de response (290 formulieren) bleek dat de meerderheid van 

de respondenten het afsluiten van de middenberm als veiliger ervoer. De fietspaden ten opzichte van 

de kruising zijn wat meer naar achteren gebracht richting de Mgr. Nolenslaan. We zijn verplicht om 

de hulpdiensten te allen tijde doorgang te verlenen. De hulpdiensten, fietsers en voetgangers kunnen 

wel gebruik blijven maken van het kruispunt in de nieuwe situatie. Voor meer informatie ziet de 

gemeentelijke website onder de zoekterm: de kruising Mgr. Nolenslaan / Nieuwe Damlaan.  

 

2.1 Reacties 

Er zijn nog altijd werkzaamheden gaande aan de westzijde van het kruispunt in het weekend van 13-

14 oktober gaan we dit stuk asfalteren. Een bewoner klaagt over de slechte communicatie vanuit de 

gemeente ten aanzien van dit project. Een bewoner zegt dat het nu lastig is gemaakt voor mensen die 

slecht ter been zijn om over te steken omdat de overgang van de voetgangers naar de zuidzijde is 

verplaatst. Te verwachten valt dat deze mensen nu voor een groot deel gebruik zullen gaan maken 

van het fietspad en dit fietspad valt niet op want dit heeft dezelfde kleurstelling als de rest van de 

rijbaan.       

 

2.2 Parkeren in Nieuwland 

Eric Stuyfzand (projectleider uitvoeringsprogramma Parkeren) neemt het woord, hij houdt vanavond 

een presentatie over het parkeren in Nieuwland.  

 

Het uitvoeringsprogramma parkeren: Wat zijn de plannen en de mogelijkheden om iets aan de 

parkeersituatie te doen. Waarom überhaupt een parkeerbeleid? 

 

Dit beleid is een aantal jaren gelden ingesteld om de leefbaarheid te verbeteren en om te kijken naar 

een goede balans tussen het parkeren, het verkeer, de leefruimte, het groen en de waterpartijen. Twee 

topics zijn hierbij van belang duurzame bereikbaarheid en het parkeren inpassen bij ontwikkelingen 

(wonen en werken). We zijn er mee aan de slag gegaan en we hebben met bewoners gesproken over 

de (on)mogelijkheden van de huidige en toekomstige parkeersituatie binnen de wijk. Tijdens de 

presentatie wordt er een plattegrond van Nieuwland getoond en op die plattegrond staat aangegeven 

op welke delen we aan het werk zijn.  

 

2.3 Buurtraadpleging 

Bij twee zijstraten van de Burgemeester Van Harenlaan dat zijn de Johan Braacksiekstraat en de 

Louis Raemaekerstraat ondervinden veel mensen parkeeroverlast. Als je als gemeente daar iets aan 

zou willen doen dan zou je daar bijv. betaald parkeren kunnen invoeren. We hebben er in juli een 
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buurtraadpleging gehouden en aan de bewoners de vraag gesteld: “ Ben je voor of tegen betaald 

parkeren van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 20.00 uur of van 9.00 - 2.00 uur? Na deze 

buurtraadpleging was voor ons als gemeente de uitkomst duidelijk en hier gaat vanaf 1 februari 

volgend jaar het betaald parkeren ingevoerd worden.  

 

In april hebben we al eerder een bijeenkomst gehouden met de omgeving rondom het metrostation 

Parkweg om meer input van dit deel van de wijk binnen te krijgen en er is een heel groot aantal 

suggesties uitgekomen. Mensen hebben aangegeven hoe zij denken dat het parkeerprobleem 

ontstaat. Vaak is er sprake van overlast vanwege de komst van mensen uit andere gebieden die hun 

auto zowel overdag als 's nachts daar parkeren en vervolgens met de metro gaan.  

 
Reacties: 

Eric Stuyfzand is benieuwd of er een aantal aanwezigen vanuit het publiek ook naar een van deze 

sessies is geweest. Een deelneemster zegt dat ze geen uitnodiging heeft ontvangen. Dan ga ik dat na, 

aldus Eric. Een deelnemer stelt de vraag dat het college besloten heeft dat er betaald parkeren kan 

worden ingevoerd maar is het niet zo dat de gemeenteraad daarover beslist. De gemeenteraad is er 

wel over geïnformeerd en aan hen is ook gevraagd naar wat zij vinden van de buurtraadpleging. De 

responsenorm van de buurtraadpleging hiervoor geldt een deelname van minstens 30 procent van de 

wijkbewoners terwijl tweederde van de wijkbewoners heeft gereageerd. De uitkomst van de 

vraagstelling kwam uit op 53,8 procent van de deelnemers die voor de invoering van betaald 

parkeren is. Gaat de handhaving dan ook direct in, vraagt een deelnemer. Per 1 februari gaat het 

betaald parkeren in maar de wijkbewoners krijgen wel enige tijd om aan de nieuwe situatie te 

wennen en om een parkeervergunning aan te vragen. Die bewoners willen juist van het betaald 

parkeren af dat weten wij uit onze eigen peiling binnen de buurt, aldus bewoner. Je kunt toch gewoon 

heel de gemeente Schiedam een gratis parkeervergunning geven, suggereert een bewoner. U bent niet 

de enige die dat vindt want dat vinden er heel veel met u, beaamd Eric Stuyfzand. De raad heeft 

destijds ingestemd met dit beleid en met dat beleid moet u het voorlopig wel doen, stelt E.S. U kunt 

natuurlijk altijd uit eigen een initiatief proberen om er zelf een raadslid bij te betrekken en dan kijken 

of u er samen beter uitkomt. Worden er nog andere delen van onze wijk aangeschreven met de vraag 

of zij ook willen meewerken aan het betaald parkeren anders schuift de parkeeroverlast op richting 

Wibautplein omdat er rondom de metrohalte Troelstralaan al enorme parkeerproblemen zijn. Je 

moet het als integraal beleid zien waarmee het parkeerbeleid door heel Nieuwland aan bod kan 

komen. Je ziet dat er een soort waterbed(uitwijk)effect ontstaat van aanwas aan parkeerders naar een 

andere wijk. Wij hebben tijdens de sessies verscheidene mensen benaderd en aan hen gevraagd wat 

vind je ervan als parkeerders veelvuldig uitwijken naar andere delen van de wijk. Integraal benaderen 

betekent daarnaast ook dat je niet in een keer de hele wijk benaderd want dat is een veel te groot 

stuk. We gaan proberen om heel veel parkeerplaatsen aan te leggen maar er is eigenlijk geen ruimte 

voor daarvoor zitten we met te veel mensen op een te klein stukje. De bouw van parkeergarages zou 

zeker een ideale oplossing zijn maar daar hebben we op dit moment geen geld voor, aldus Eric 

Stuyfzand. Ik ben woonachtig aan de BHG-laan en het valt mij op dat degenen die geen 

parkeergarage hebben veelal de goedkopere woningen dat zij wel onder het betaald parkeren vallen 

en aan de overkant bij de duurdere woningen is er wel gratis parkeren, zegt een deelnemer. Gooi het 

gewoon vrij bij ons want er zijn parkeerplekken zat zeker overdag, vindt zij. 

 

2.4 Toezicht en Handhaving, Boa’s 

De nieuwe wijkboa’s stellen zich voor aan alle aanwezigen dat zijn Philip Schrier 

(publieksmedewerker Toezicht & Handhaving) en Youssef Talhaoui (publieksmedewerker Toezicht & 

Handhaving). Youssef zegt dat hij al een langere tijd een goede band heeft met Nieuwland, hij heeft 
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meerdere keren een wijkoverleg bijgewoond en hij zelf was zes jaar woonachtig in Nieuwland. U kunt 

de wijkBoa beschouwen als een wijkagent met het enige verschil dat de wijkagent opereert vanuit de 

politie en wij vanuit de gemeente. We hebben als beroepskracht gezien dat we allerlei wijken in 

Schiedam hebben. We moeten heel makkelijk en heel snel kunnen reageren zodat het werkgebied in 

onze afdeling veel kleiner is. Het is van belang dat de mensen vanuit de wijk een bekend gezicht 

hebben. Iedereen kan bij ons terecht om samen met de wijkregisseur en de wijktoezichthouders het 

een en ander te kunnen betekenen voor Nieuwland. De twee wijkboa's zijn het gezicht voor heel 

Nieuwland, u kunt bij hen terecht voor zaken als (milieu)overlast, bij plaatsingen, burenruzie of 

baldadigheid. We werken nauw samen met de wijkregisseurs en de wijktoezichthouders.  

 

Vragen en opmerkingen: 

Als u nog iets persoonlijks heeft bij u in de buurt er speelt bijv. dit en dit dan kunnen we dat met u na 

de vergadering met u bespreken. Een deelnemer heeft een vraag over de bebording vanwege bijv. 

werkzaamheden. Die vraag over verkeersborden of ander vormen van bebording kunt u neerleggen 

bij de afdeling Verkeer, antwoordt Philip. Ondermijning zoals mensenhandel of prostitutie dat is echt 

een apart hoofdstuk wat voorkomt in alle stedelijke gebieden en ook in deze wijk. Waar is jullie 

kantoor, vraagt een deelnemer. Dat zit op het Stadserf 48, wij zijn sinds twee weken bezig met het 

onderwerp Wijkboa en we willen op korte termijn een locatie in de wijk organiseren bijv. bij de Vijf 

Molens of het buurtcentrum Dreesplein. Tot hoe laat zijn jullie bereikbaar? Wij zijn bereikbaar tot 

22.00 uur en u kunt ons bezoeken op werkdagen tot 17.00 uur. Er is elke dag een koppel die in 

Nieuwland de wijk rondrijdt. Jullie hebben een beveiligingsvest aan is dat noodzakelijk? Ja, het is 

noodzakelijk en het is wettelijk verplicht gesteld voor onze veiligheid, aldus vertegenwoordiger 

Toezicht & Handhaving. 

 

 

2.5 Servicepunt Vrijwilligers 

Sandy dos Reis is in maart begonnen als consulent bij het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam. Wij 

zijn een onderdeel van de gemeente Schiedam en we beschikken over een goed bereikbare locatie op 

de Hoogstraat. Wij zijn een samenwerking aangegaan met de gemeente Vlaardingen en het 

vrijwilligersservicepunt Klik om deze reden vallen wij onder dezelfde coördinator. Wij bestaan uit een 

vast team van consulenten en een team van vrijwilligers. Ik heb dit zelfde werk jarenlang in 

Rotterdam gedaan, aldus Sandy dos Reis. Ons doel is om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en 

Sandy stelt de vraag of er onder de aanwezigen ook vrijwilligers zitten. De zaal kan het bevestigen. Op 

een gegeven moment hielden we bij hoeveel er gereageerd wordt op de openstaande vacatures en wij 

vonden dat het aantal reacties wel wat tegenviel in Schiedam. Wij proberen het vrijwilligerswerk te 

promoten in Schiedam en we zijn er voor de vrijwilligers, de potentiële vrijwilligers en de 

vrijwilligersorganisaties. Voorheen waren we voornamelijk heel erg gericht met het koppelen van 

mensen aan een organisatie.  

 

Waar veel vrijwilligersorganisaties last van hebben is dat de arbeidsmarkt weer aantrekt en de wat 

ouder doelgroep namelijk de oma's en opa’s zijn in hun vrije tijd bezig om op de kleinkinderen te 

passen. We zijn er voor de bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen en wat terug willen 

doen voor de maatschappij. Wij zijn er voor de gemeente en we zijn er om gevraagd en ongevraagd 

advies te geven.  

 

We houden ons bezig met een breed scala aan activiteiten zoals het promoten van vrijwilligerswerk 

via campagnes, het adviseren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, het beheren van de 

vacaturebank, de vrijwilligersdag van 7 december, netwerkondersteuning, fondsenwerving, het 
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ontwikkelen van materiaal en het aanbieden van cursussen aan vrijwilligers. Er zijn de afgelopen 

maanden aardig wat organisaties door ons bezocht en er is een beursvloer georganiseerd. Het is heel 

leuk om te zien dat commerciële organisaties ook vrijwilligersorganisaties willen helpen. We hebben 

een nieuw cursusaanbod en komt u ons gerust eens bezoeken op onze locatie aan de Hoogstraat. Voor 

meer informatie ziet onze website: www.vrijwilligersschiedam.nl. 

 

Vragen en reacties: 

Wat is de omvang van de hoeveelheid vrijwilligers in Schiedam? Dat is moeilijk om te zeggen, we zijn 

in maart begonnen en de vrijwilligerspas was een beetje een manier om te kunnen polsen hoeveel 

mensen er geregistreerd staan in Schiedam maar niet iedereen wil er gebruik van maken, antwoordt 

de consulent van het servicepunt Vrijwilligers. Echter, wij houden wel bij hoeveel mensen er een 

account hebben aangemaakt, je ziet dat er in de loop van de tijd altijd weer vrijwilligers bijkomen en 

er naderhand weer afvallen. Een deelnemer vraagt of elke organisatie of bedrijf een vacature in de 

vacaturebank kan plaatsen. Wij gaan altijd na welke organisaties bij ons een vacature plaatsen, een 

eenmanszaak bijvoorbeeld kan bij ons geen vacature plaatsen en als wij zoiets hebben deze 

werkopdracht kan niet gedaan worden door een vrijwilliger dan halen wij die eruit, aldus Sandy. In 

hoeverre zijn er vrijwilligersorganisaties die een vrijwilligersvergoeding geven aan hun vrijwilligers 

vraagt een deelnemer. Dat zijn er heel weinig en dan gaat het maximaal om een bedrag van vijftig 

euro belasting vrij, aldus de consulent. Het is nog altijd een beetje dubieus wie er een vergoeding 

krijgen of niet in Schiedam. Je bent als organisatie niet verplicht om een vrijwilligersvergoeding te 

geven, aldus Sandy. Het gros van de cursussen is in Vlaardingen, waarom niet in Schiedam, vraagt 

een deelnemer. De cursus EHBO die loopt nu in Vlaardingen dat kwam omdat wij geen contact 

kregen met de contactpersoon te Schiedam maar we organiseren wel degelijk cursussen in Schiedam. 

 

2.6 De Kansenfabriek 

Brenda Flapper stelt zich voor, zij is al bekend in de wijk en het kunstwerk aan de muur dat is een van 

de projecten die zij vroeger via Kunst.com voor de wijk heeft gedaan. Nu is Brenda weer terug in de 

Kansenfabriek en zij vindt dat een mooie plek met een hele positieve energie. Zij is vooral gekomen 

om te proeven en te ervaren wat er zoal allemaal gaande is en zij wil graag met iedereen kennis 

maken. Er ligt heel veel potentie en talent binnen de wijk en het is van belang om dat allemaal goed te 

organiseren. Ik hoop over zes weken met een mooie presentatie te komen, wees welkom en spreek me 

aan als u ideeën heeft.  

 

De Kansenfabriek zit aan de Meesterstraat en er zitten er meerdere projecten zoals de Recyclewinkel, 

de Kledingbank Nieuwland, de Klussendienst Nieuwland (de klussers gaan aan de slag bij mensen 

thuis via een participatietraject vanuit Stroomopwaarts), het Trefpunt is een plek voor ontmoeting 

waar nieuwkomers bij elkaar komen; een vervolgtraject gericht op Syriërs en Eritreeërs en er zit een 

Taalcafé en een koffiecorner van is zodat mensen een plek hebben om elkaar te ontmoeten. Al met al 

een goede plek waar kwetsbare mensen bijeen kunnen komen en zij helpen met allerlei hand- en 

spandiensten. Brenda fungeert als een soort van vliegende keep. 
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3 Verslag 

Doorlopen conceptverslag 17 mei 2018: tekstueel en n.a.v. 

 

3.1 Pagina 4 

N.a.v. agendapunt 3. over: de wijksportvereniging Nieuwland – gisteren was de kick-off dit was een 

groot succes met veel kinderen die kwamen opdagen. 

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, het verslag d.d. 17 mei 2018 wordt vastgesteld, met dank 

aan de notulist. 
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4 Wijkbudgetten Nieuwland 

Na verwerking van alle aanvragen is er nog een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar van  

€ 37.188,72. 

 

4.1 Wijkbudgetaanvragen 

Er zijn negen aanvragen ingediend waarvan zeven aanvragen akkoord zijn bevonden en twee 

aanvragen zijn aangehouden. Voor meer informatie ziet het verslag Wijkbudget Nieuwland van 

maandag 17 september 2018. 

 

Voor de 5e tranche van dit jaar verzoeken wij u om voor eind oktober uw aanvraag in te dienen bij de 

regiegroep wijkbudget Nieuwland. Op 26 november zal de wijkregiegroep weer bij elkaar komen. 

 

Vragen en opmerkingen: 

Een deelnemer vraagt waarom er een bedrag van € 2898,01 is uitgetrokken voor het oprichten van 

een vrouwencommunicatiegroep. Hij vindt dat voor het opzetten van een praatgroep een hoog 

bedrag. De wijkregisseur Nieuwland legt uit dat de vrouwencommunicatiegroep meer omvat dan 

enkel een praatgroep want er zullen ook allerlei trainingen worden gegeven van weerbaarheids- tot 

gezondheidstraining. Een deelnemer vraagt of de vrouwencommunicatiegroep een eigen plek zal 

krijgen. Ze kunnen zelf op zoek gaan naar een geschikte locatie als ze bijv. een ruimte in de 

Kansenfabriek willen huren dan bestaat die mogelijkheid er wel, antwoordt de wijkregisseur 

Nieuwland.   
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5 Rondvraag en afsluiting 

5.1 Rattenplaag 

De rattenplaag waarbij de moskee ook is betrokken kunt u daar wat over zeggen, vraagt een 

deelnemer aan de voorzitter. We hebben een eerste gesprek gehad met de vraag of ze mee wilden 

werken. Ja, dat wilden ze graag en aankomende dinsdag vindt er een vervolggesprek plaats, aldus 

voorzitter. 

 

5.2 Weesfietsen 

Een deelneemster heeft een vraag voor de wijkboa’s en de politie. Er staan een flink aantal  

weesfietsen op de Parkweg en zelfs half op het fietspad, het gaat om fietsen die gestolen waren. De 

wijkboa’s hebben deze fietsen half op slot gezet en die zouden vervolgens worden weggehaald maar 

hoe lang duurt het voordat ze die fietsen weghalen, vraagt de deelneemster. De wijkboa antwoordt 

dat er in het verleden is geconstateerd dat die fiets soms van iemand is en dat er eerst geen 

rechtmatige grondslag was om die fietsen direct weg te halen. Echter de APV is gewijzigd en nu 

hebben we wel een rechtmatige grondslag en we gaan de weesfietsen en fietswrakken nu wel overal 

weghalen. Wij gaan het gelijk controleren en op het moment dat we zien dat het om een weesfiets of 

wrak gaat dan wordt hij gestickerd en na zes weken dan halen we hem weg en gaat hij naar de opslag. 

Op dit moment is er te weinig opslagruimte in het depot om grote aantallen in op te bergen. We 

konden daardoor een heleboel gestickerde fietsen. 

 

5.3 Verkeerssituatie 

Ik ben laatst de rotonde afgereden en die auto stopte maar net op tijd, de deelneemster wil weten of 

de instellingen en de scholen wel geïnformeerd zijn over de nieuwe verkeerssituatie. Er moet zeker 

informatie hierover gekoppeld worden naar de Vijfmolens want je kunt er met je rollator niet in één 

keer oversteken, aldus Joke. Uiteraard worden die instellingen erbij betrokken, aldus de 

wijkregisseur. Die instellingen lijken tot nu toe afhankelijk te zijn van de berichtgeving via het 

Stadsblad, stelt Joke.  

 

5.4 Rattenprobleem 

Het rattenprobleem bij het gebied vanaf de Nieuwe Damlaan tot aan het Wibautplein in de wijk 

Nieuwland. Vorige week was er een bijeenkomst met de Irado en de wijktoezichthouder dhr. Kriek en 

we zijn van plan om integraal wat te doen aan dit probleem, aldus de wijkregisseur. Er is een plan van 

aanpak opgesteld waarvan er al een aantal zaken zijn uitgevoerd zo zijn er rattenhotels besteld, 

geplaatst, de bossages gesnoeid en de bewoners zijn verzocht om geen voedsel op straat te gooien.  

 

5.5 Afval 

Wordt er extra gehandhaafd op het bijzetten van afval? Een heleboel Turkse medebewoners die gaan 

nu ook zelf de mensen er op aanspreken, antwoordt de wijkregisseur. Wij wonen aan de overkant van 

het water en daar is er haast niets aan te doen, zegt een deelnemer. Overal in Schiedam is het 
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bijzetten van afval een probleem, de boete hierop is verhoogd van € 50, - naar € 150, -, stelt de 

wijkregisseur. 

 

Madou is vorige week begonnen bij stichting Dock, zij gaat Arie den Ouden opvolgen. 

Participatiemakelaar is haar functie geworden. 

 

Bewoner klaagt dat de stoeptegels voor de fysiotherapiepraktijk aan het Dreesplein los zitten, dit 

bemoeilijkt het berijden voor haar van de stoep met de scootmobiel. 

 

Een bewoner heeft een klacht richting de gemeente twee weken voor de zomervakantie zijn er 

behoorlijk veel afsluitingen geweest richting de Nolenslaan en de Nieuwe damlaan en het stukje 

Damstraat. Het liep dwars door elkaar heen, ga daar in de toekomst wat meer rekening mee houden 

en maak het wat gebruikersvriendelijker voor al het bestemmings- en doorgaande verkeer.  

 

5.6 Hondeneiland 

Een bewoner heeft wat opmerkingen over het hondeneiland wat tussen de Joop den Uijllaan en Burg. 

Honnerlage Gretelaan ligt. Hij denkt dat het daar nog eens een keer zal escaleren die 

hondeneigenaren durven hun honden daar niet los te laten. Hij heeft een aantal jaren geleden een 

subsidie aangevraagd via het wijkbudget om daar een laag hekje van 80 cm te laten plaatsen over het 

pad heen. Ik loop er iedere dag met zijn hond en het valt hem op dat de mensen hun hond er niet 

meer los durven te laten en ze durven er niet te gaan lopen met hun kinderen want er lopen daar 

soms hele grote honden los rond. Ik denk dat ik weer een wijkbudgetaanvraag ga aanvragen voor het 

plaatsen van een hek. Die vorige aanvraag was afgeketst door de regiegroep, zegt een deelnemer. Nee, 

dat kwam door de gemeente die vond dat er daar geen hek geplaatst mocht worden. 's Middags van 

drieën tot vijven komt er altijd een man met wel acht honden en die gaan in het water, zegt een 

deelneemster. Al gaat het hier wel om een hondenlosloopgebied, denkt zij. 

 

Om 21.15 uur wordt het wijkoverleg gesloten, alle aanwezigen worden bedankt voor hun inzet en 

bijdrage. 

 

Het volgende wijkoverleg Nieuwland zal plaatsvinden op donderdag 29 november 2018 om 19.30 

uur. 
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