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1 Welkom, vaststellen agenda, 
mededelingen en aanvullende 
agendapunten  

Het wijkoverleg Nieuwland wordt om 19.30 uur geopend en de voorzitter heet iedereen welkom. 

 

De nieuwsbrief wordt uitgedeeld over de herstructureringsplannen van de Parkweg e.o.  

Deze nieuwsbrief zal nog digitaal worden nagezonden  

 

Een kredietoverzicht en het verslag van de regiegroep wijkbudget Nieuwland wordt uitgedeeld aan 

alle deelnemers van het wijkoverleg. 
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2 Presentaties 

2.1 Parkeren in Nieuwland 

 

Eric Stuyfzand (projectleider uitvoeringsprogramma Parkeren) is vanavond aanwezig en hij houdt 

een presentatie. Deze presentatie wordt digitaal nagezonden aan alle deelnemers van het wijkoverleg.  

 

Buurtraadpleging Betaald parkeren. 

De gemeente wil dat misschien wel voor de bewoners invoeren maar zij wil weten of de bewoners dat 

wel willen. U kunt als bewoner ervoor kiezen om voor of tegen betaald parkeren te stemmen. We 

denken die buurtraadpleging te gaan houden in juni van dit jaar. Iedereen die ouder is dan 17 jaar 

krijgt een uitnodiging in de bus om een enquêteformulier in te vullen. De buurtraadpleging is pas 

geldig als meer dan 30 procent van de stemgerechtigden wat van zich laten horen. Dat kan ook via de 

website of u kunt het enquêteformulier telefonisch aanvragen zodat u dit formulier op papier krijgt 

toegezonden. Als je wilt kiezen moet je wel weten waarvoor je kiest hierover willen we het publiek 

optimaal informeren met name over wat zijn de gevolgen. Er komen meer vrije parkeerplaatsen, je 

hebt een parkeervergunning nodig en dat kost geld. Je visite moet er ook voor betalen, het 

waterbedeffect (de parkeerdruk verspreidt zich over de omgeving). Over het nieuwe 

uitvoeringsprogramma parkeren willen we een aantal inloopavonden organiseren. 

 

Reacties: 

Wordt er gekeken wie dit kan veroorloven en is er nagedacht voor oplossingen op de lange termijn, 

stelt een deelnemer. Ik wil graag met u hierover praten tijdens de komende inloopavond, antwoordt 

Peter Stuyfzand. Het gebied op de BHG-laan daar is de parkeerdruk erg hoog en dat is ook het geval 

rondom het metrostation Troelstralaan daar kun je gewoon je auto niet meer kwijt want daar 

parkeren vooral mensen de auto die niet eens in de wijk wonen, vindt een deelnemer. Economisch 

gaat het beter, je ziet steeds meer bedrijfsbusjes hoe ga je daar mee om? Wellicht kan een bewaakte 

parkeerlocatie op een belendend bedrijventerrein een optie zijn. Op het moment dat je alleen kunt 

parkeren met een parkeervergunning dan moet je vanzelf een andere plek zoeken voor je bus dus dat 

is ook nog een optie. Wij wonen over het water en nu staat alles bij ons in de straat nog altijd vol met 

geparkeerde auto’s en 26 procent was voor tijdens de afgelopen buurtraadpleging en het merendeel 

van de aanwezigen waren tegen. Wanneer komt er voor ons weer een buurtraadpleging? In november 

doen wij een evaluatie bij u in de buurt en dan kunnen wij u opnieuw vragen hoe u er dan tegen 

aankijkt. Wij hebben gekozen voor een persoonlijke benadering, alle mensen krijgen persoonlijk een 

brief. Het invoeren van een parkeervergunning geeft overigens geen garantie dat je de auto altijd en 

overal binnen de wijk kwijt kunt. Waarom mogen mensen van 17 jaar meestemmen terwijl die nog 

geen rijbewijs of auto hebben? Vanaf die leeftijd mag je auto rijden en daarom worden zij al wel 

meegeteld, antwoordt Eric Stuyfzand. Je hebt in Schiedam recht op een eerste en tweede 

parkeervergunning, die tweede kost overigens aanzienlijk duurder, vindt een deelnemer. Het college 

is gemachtigd om een voorstel niet uit te voeren, te handhaven of te veranderen. Veelal wordt de 

verandering in de leefomgeving onderzocht, begrijpt u dat als het college dat dan vervolgens weer 

afwijst dat dit dan een gigantische investering in tijd en geld is, stelt een deelnemer. Het is toch altijd 

weer een centenkwestie, denkt een deelnemer. Er is sprake van veel parkeeroverlast aan de BHG-

laan, klaagt een deelnemer. Het nieuwe parkeerbeleid is niet een op zichzelf staand iets maar wordt 

meegenomen met alle andere inrichtingsplannen over de buurt zoals de openbare ruimte, het groen, 

spelen en fietsen etc. Veel mensen zeggen we hebben liever wat meer openbare ruimte dan alleen 
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parkeerplekken voor auto’s. Veel mensen zeggen nu is het betaald parkeren al het geval in de eigen 

wijk en het lijkt onderhand wel werkverschaffing voor de gemeente, stelt een van de aanwezigen. Ik 

volg wat u zegt, alleen een stap om voor heel Schiedam regulier parkeren in te voeren is gewoon te 

groot, aldus Eric Stuyfzand.                        

 

2.2 Oud en Nieuw 

 

Wat waren de maatregelen, wat is de schade en wat is er aan overlast geconstateerd vlak na de 

jaarwisseling? Youssef Talhaoui (wijkboa Toezicht en Handhaving) neemt het woord. Een van de 

maatregelen vanuit Toezicht en Handhaving behelst het preventief handelen, we hebben heel wat 

voorlichting gedaan op de scholen. Preventieve maatregelen openbare ruimte: we hebben veel 

brandbare materialen zoals grof vuil en houtwerk van de straat weggehaald. We zijn in samenwerking 

met de politie voorafgaand aan de decembermaand bij de voor ons bekende raddraaiers aan de deur 

geweest. We hebben heel Schiedam daarin meegenomen.  

 

Hebben jullie het gevoel dat er meer of minder schades zijn? Youssef doet een opsomming van het 

aantal schadeposten er zijn acht afvalbakken vernield en aan vier locaties speelplekken is het 

kunstgras beschadigd, we hebben twee ondergrondse containers moeten leegpompen. De schadepost 

is wel hoger in vergelijking met vorig jaar, dit jaar kwam de schade op € 8.614,-en vorig jaar op € 

5.500,-. In Nieuwland praat men over hoge kosten om alle punten te beschermen ter voorkoming van 

schade. De politie en handhaving draaien daarnaast meer diensturen.  

 

Reacties: 

De schade aan het materiaal van Woonplus is daar ook in meegenomen? Nee, dat is niet het geval. 

Een surveillance wagen was gekomen naar de Parkweg want iemand vond dat er een vuurwerkbom 

onder de afvalbak geplaatst moest worden. Toen zijn er daar zeven arrestaties verricht. We wilden 

zoveel mogelijk schade beperken aan het Wibautplein daar zijn preventieve maatregelen genomen. 

Heeft dat geholpen? Ja, dat was dit jaar een stuk minder vooral minder zwaar vuurwerk.  

 

 

2.3 Lekker bezig Schiedam 

 

Hilde is beweegcoach in Groenoord en Nieuwland, zij vertelt over het bewegen en sporten in 

Nieuwland. Er zijn onder de aanwezigen al wat flyers met daarin de nieuwste informatie uitgedeeld. 

Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat is Lekker Bezig en wat betekent dit voor de wijk? Alwin en Vincent 

zijn mede-beweegcoaches en we zijn er voor al het bewegen en sporten in Schiedam. We zijn een 

aanspreekpunt voor de aanbieders en de wijk zelf. Wij hebben als doel zoveel mogelijk mensen aan 

het sporten te zetten. Met als aanspreekpunt de Wijkschoolvereniging, wij fungeren daarbij als 

intermediair voor het jeugd- en sportfonds. Hilde kan de aanvragen doen en zij en haar mede-

beweegcoaches zijn een aanspreekpunt en verbinder. Zij werken nauw samen met het WOT, de 

afdeling sport en allerlei verenigingen. De beweegmakelaar kan mensen bijstaan als zij niet weten 

wat de mogelijkheden zijn en hen helpen om een geschikte beweeg- en of sportactiviteit te vinden. 

Het helpen bij de opzet van evenementen en activiteiten want in Nieuwland zijn er veel actieve 

bewoners. Lekker bezig is een initiatief van de gemeente Schiedam om alle activiteiten onder één dak 

te laten vallen. Een soort manier om alles te communiceren wat we willen communiceren. We hebben 

een eigen site: lekkerbezigschiedam.nl en we staan op instagram en facebook. We zijn bezig met een 

Seniorenboekje. Het is voor en door Schiedam, nieuwe initiatieven opzetten een kalender met alle 
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activiteiten. We proberen dit kenbaar te maken via onze communicatiematerialen: flyers, folders etc. 

Stichting MooiWerk is gevestigd in het centrum en heel actief met de opzet van allerlei activiteiten, 

we hebben met hen een sportdag georganiseerd op het Wibautplein. Een beweegactiviteit voor 

vrouwen dit liep nog niet zo goed en we hebben op een plek in de stad met onze stand gestaan tijdens 

Internationale Vrouwendag. Over anderhalve week gaan we voor de dinsdagmiddag een 

wandelgroepje oprichten. Bewegen op recept is een initiatief vanuit de Noordrand richting 

Nieuwland i.p.v. een recept voor een medicijn krijgt men het recept mee om iets meer te gaan 

bewegen. Ik ben er als beweegcoach bij betrokken, ik kan daarvoor vanuit de huisarts ingevlogen 

worden. Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website www.lekker-bezigschiedam.nl. 

 

Reacties: 

Zijn er ook kant en klare projecten voor eenzame mensen? Het bewegen op receptverhaal dat sluit 

daar heel goed bij aan, aldus Hilde. Wij hebben het WOT, die verwijzen vaak naar ons door. In West 

werken ze met doorverwijzingen vanuit huisartsen voor eenzame ouderen, aldus Gorhan (afdeling 

Sport & Recreatie gemeente Schiedam). Over het algemeen wat is de opkomst bij activiteiten voor 

kinderen? Dat ligt wel hoog bij hen, aldus Hilde. Voor het komende jaar 2020 gaan we plannen 

maken, welke gebieden of doelgroepen zouden we beter kunnen bedienen? We willen voornamelijk 

jongeren gaan benaderen, aldus Gorhan. Onze samenwerkingspartners zoals StreetruleZ en de 

sportcoaches doen na schooltijd allerlei sportieve activiteiten op pleintjes (het Cruyffcourt en de 

Richard Kraijcek Foundation). U kunt het schema voor streetruleZ downloaden via onze site.  

 

Nieuwe Locatie Cruyffcourt: 

We moeten op zoek gaan naar een prachtige locatie om het Cruyffcourt in Nieuwland te behouden. 

De wijkregisseur doet hierbij een oproep om na te denken over de vraag waar we dit initiatief in  

Nieuwland kunnen realiseren. De wijkregisseur is in gesprek gegaan met de directeur van het ‘s 

Graveland om dit daar te realiseren maar hij ging er niet mee akkoord. suggereert een deelnemer. 

Een echte court heeft al gauw de grote van een half voetbalveld Een aantal suggesties vanuit de 

deelnemers zijn o.a. de Vlaardingerdijk en de Johan Braacke-siekstraat .           

 

 

2.4 Afval in Nieuwland / Schiedam 

 

Michael Wilke (Gemeentelijk Afval) en Jeffrey van Steenes (Irado) houden een presentatie over  het 

scheiden van afval. Deze presentatie wordt naderhand digitaal verstuurd naar alle deelnemers van 

het wijkoverleg.  

 

Reacties:                                          

De Recyclewinkel in Nieuwland wie is er nog niet geweest? Teleurstellend dat er zo weinig mensen er 

geweest zijn. De Afval the Challenge Recyclewinkel is een plek waar je allerlei materialen c.q. 

grondstoffen kunt brengen waar je een vergoeding voor krijgt. Dat zit aan de Meesterstraat 40 in het 

gebouw van De Kansenfabriek. Via Afval Loont kunt u sparen voor een goed doel of voor u zelf. De 

GFE-containers in de wijk West wat eerst was begonnen als een bewonersinitiatief er is met deze wijk 

een samenwerking ontstaan, er zijn verschillende manieren en initiatieven om die etensresten in te 

zamelen. Het levert compost op en het is een goede bestrijding tegen de ratten.  

 

De rattenbestrijding  

Je ziet al wel dat er bijna geen voedsel meer op straat ligt alleen het stukje tussen die twee rotondes is 

nog een probleemzone. Claes Katerstraat dat is een hotspot waar we echt heel veel meldingen over 

http://www.lekker-bezigschiedam.nl/
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binnen krijgen, aldus Jeffrey van Steenes (Irado). Rattenoverlast: de grootste oorzaak zijn de 

etensresten in de buitenruimte waar deze plaagdieren op afkomen. Heeft u hierover nog vragen? Stel 

ze gerust via: 010-2621000 (Irado) en via: info@irado.nl.  

 

Reacties 

Gebeurt het nascheiden van afval daarnaast ook weleens verderop bijv. in Friesland, vraagt een 

deelnemer. Ja, met name bij grote volumes plastic en het restafval dat is bij het nascheiden nog een 

beetje en dat kun je dan inderdaad een stuk verderop brengen, antwoordt Jeffrey. Wilt u meedenken 

over locaties voor het plaatsen van GFE-containers geef uw suggestie dan even door bij het 

secretariaat. De papiercontainers worden één tot twee keer per week geledigd. In de Hofstee 

(Thorbeckesingel) komt er op 6 maart om 10.00 uur t.s.m de Moskee een open dag en daar worden 

ook de aanrechtbakjes voor het GFE-afval uitgedeeld. Ik zie nog altijd mensen brood bij de vijver 

uitdelen, klaagt een deelnemer. Jullie kunnen daar een hotspot van maken en de Lbb-ers kunnen de 

mensen dan op hun gedrag aanspreken, zegt Michael Wilke (coördinator gemeentelijk Afval). We 

gaan het meenemen in onze rondes, wij lopen op verschillende dagen, zegt Philip Schrier (wijkboa). 

Bij de Meesterstraat wordt elke dag veelvuldig eten aan vogels gedeponeerd, ze gooien er van alles 

neer. Mensen die eten halen bij een fastfoodrestaurant gooien vervolgens de etensresten daar ter 

plekke neer. Kunnen er geen verbodsborden tegen het voederen geplaatst worden? Dingen die niet 

mogen ga je niet op iedere straat communiceren, want anders denkt men dat op een plek waar geen 

bord staat dat het daar wel mag, aldus Michael Wilke (coördinator gemeentelijk Afval).  

 

In het kader van plastic en afval scheiden, het afgeven van verpakkingsmateriaal van etenswaren mag 

dat ook? Bij de recyclewinkel hadden ze gezegd van niet. Zo verdwijnt toch heel veel 

verpakkingsplastic bij het restafval, stelt een deelnemer. Jeffrey van Steenes (Irado) zal er met 

communicatie intern naar kijken.  
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3 Verslag  

 

Doorlopen conceptverslag 29 november 2018: tekstueel en n.a.v. 

 

Er zijn dit keer geen op- of aanmerkingen over de notulen. 

 

 

 

3.1 Wijkbudgetten Nieuwland 

 

 

Wijkbudgetoverzicht (bespreken) 

€ 58.000 over van 2018 dat mogen we meenemen en we krijgen € 108.000 voor dit jaar en dat is het 

laatste jaar dat we nog zoveel gelden (Vogelaarwijk/Krachtwijk) krijgen. Daarna gaan we terug naar  

€ 38.000 per jaar en we krijgen geen extra gelden meer.  

 

 

Wijkbudgetaanvragen 18 februari 2019 

 

Er zijn vijf wijkbudgetaanvragen binnengekomen, waarvan er vier aanvragen zijn goedgekeurd en 

één aanvraag was ingetrokken. 

Trainingsactiviteiten om mee te doen aan de Ladiesrun, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 2.275,- 

Wijkpaasbrunch, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 545,- 

Buurtiftar, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 6000,- 

Longboard against trash, deze aanvraag is goedgekeurd voor € 510,- 

 

Reacties: 

Hoe staat het met de aanvraag voor de Hanging Baskets van € 7000,-?  

Dat zijn er ongeveer 35 stuks die planten worden opgekweekt in Frankrijk. Herman Kriek (werkgroep 

Buitenruimte) zal navraag doen, wordt vervolgd. 

 

 

3.2 Rondvraag en afsluiting 

 

De werkgroep Buitenruimte gaat dit jaar vier keer bijeenkomen en er zullen twee wijkschouwen 

plaatsvinden namelijk op 2 mei en 7 november.  

 

Reacties: 

Kunnen wij ons bij u aanmelden?  

U kunt zich altijd aanmelden voor de werkgroep Buitenruimte, bij de wijktoezichthouder Herman 

Kriek. Hij is bereikbaar via het e-mailadres: hc.kriek@schiedam.nl.  

Wat is dat voor soort een werkgroep?  

Deze werkgroep houdt zich bezig met de buitenruimte. Houdt de website Nieuwland in de gaten voor 

alle informatie.  

mailto:hc.kriek@schiedam.nl
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Wie gaan er mee tijdens de wijkschouw?  

De leden van de werkgroep en iemand van Irado, politie en handhaving. 

 

Een deelnemer zegt dat er vanaf de Proveniersbrug tot aan het station Schiedam Centrum al geruime 

tijd een bootje half aan het vergaan is. Zijn daar zelf door mensen ligplaatsen gecreëerd, vraagt deze 

deelnemer. De gemeente Schiedam heeft geen beleid over ligplaatsen aan de Schie. Dit hoort bij het 

Hoogheemraadschap. Maar er komt wel beleid hierover, er is iemand bezig om dat op papier te 

zetten, stelt de wijktoezichthouder. Die mensen hebben toestemming om hun bootje daar neer te 

leggen en ze hebben zelf een steigertje gemaakt. Deze boot wordt binnenkort door Irado er 

uitgetakeld als zijnde een weesfiets. Er is wel een meldingsplicht en we weten wie het zijn maar er is 

nog geen vergunningsplicht, aldus Herman Kriek (werkgroep Buitenruimte).  

 

Izak van Vliet stelt zich voor aan de aanwezigen, hij is werkzaam als wijkagent voor Nieuwland 

Noord. Hij is wijkagent van de Noordrand, wat het gebied vanaf de Vijfsluizen omvat tot aan de 

achterzijde van het centrum en vanaf de Burgemeester van Harenlaan tot aan het spoor.  

 

Op woensdag 20 maart zijn er de provinciale en de waterschap verkiezingen, u kunt terecht bij 

verschillende stembureaus die verspreid zijn over de gehele stad. Voor meer informatie zie de 

gemeentelijke site: www.schiedam.nl. 

 

Een deelnemer doet melding van overlast; er worden de laatste tijd vernielingen aan auto’s 

toegebracht en er wordt soms geschreeuwd in de nacht bij de omgeving van de Vijfmolens.  

 

Het wijkoverleg Nieuwland wordt om 21.20 uur afgesloten en iedereen wordt bedankt voor de komst 

en de inbreng. Het volgend wijkoverleg Nieuwland vindt plaats op 11 april 2019 om 19.30 uur. 
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