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1

Opening en Welkom, verslag vorige
overleg, terugkoppeling werkgroep
buitenruimte en regiegroep
wijkbudget

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, zij heet iedereen welkom voor het wijk-overleg
Oost.

1.1 Signaal
Als wijkregisseur van de deze wijk en als voorzitter van dit overleg wil ik graag een aantal zaken die ik
waarneem met jullie delen.
Oost is een wijk met veel (complexe) problemen en kansen De wijze waarop mensen met deze
problemen en kansen omgaan en deze uiten is zeer verschillend. Bovendien zijn voor sommige
problemen de oplossingen niet altijd gelijk voor handen. Waar voorheen de kritiek met name gericht
was op de gemeente of de professionele organisaties, neem ik al langere tijd een ontwikkeling waar
bij een kleine groep mensen die persoonlijk worden aangevallen o.a. via social en via internet . Het
betreft professionals zoals ik en bewoners en bewonersinitiatie-ven die zich dag in dag uit inspannen
om hun wijk leefbaarder te maken.
Ik vind de manier waarop ik maar ook anderen worden aangevallen respectloos en not done! Het
raakt mij maar ook anderen en ik neem daar afstand van. Ik ben trots op alle mensen die van Oost
een prachtwijk willen maken. Mensen die zich al sinds jaar en dag voor de wijk inzetten, nieuwe
mensen, vrijwilligers en professionals. De overeenkomsten tussen hen zijn groter dan de verschillen.
Wij zetten ons met bewoners en andere partners via Oost Pact Door in voor een gezamenlijke aanpak
waarin we schouder aan schouder werken. Iedereen die daar op een constructieve ma-nier een
bijdrage aan wil leveren is welkom. Ik heb samen met mijn collega’s de opdracht energie te steken in
ons werk voor de wijk en dit zoveel mogelijk te doen met bewoners en partners die daarin mee willen
doen. Binnen deze aanpak is er voldoende ruimte en aandacht voor dialoog het uitwisselen van
meningen en meningsverschillen en is er ruimte voor veel initiatief.
Oost pact door staat voor : schouder aan schouder, samen werken aan een wijk die schoon, heel,
veilig en eerlijk is. Een wijk met een evenwichtige bevolkingssamenstelling, waarin iedereen zich
thuis voelt. Een ondernemende wijk waar bewoners, ondernemers en organisaties floreren. En een
wijk waarin we open en duidelijk met elkaar communiceren.

1.2 Reacties
Na een applaus vraagt de wijkregisseur naar reacties. Ik denk dat de meeste het hier wel mee eens
zijn tenminste alle aanwezigen, aldus vertegenwoordiger van Sweet4social. Deelnemer denkt dat de
laatste vergadering wel wat chaotisch was, u liet de mensen niet uitspreken op een fatsoenlijke
manier. Die reacties gingen vooral daarover, aldus deelnemer. Er was geen tijd en gelegenheid om
overal op in te gaan. Waarom komen de mensen dan hier? De mensen kwamen toen voor de themaavond Oost Schoon. Het was een druk bezocht avond met heel veel informatie. We hebben getracht in
beeld te brengen wat de problemen waren en zijn toen ingegaan op alle oplossingen en de
gezamenlijke aanpak. We hebben de aanwezigen vijf minuten de gelegenheid gegeven om
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aanvullingen te geven op de geschetste problematiek. Door de drukte en de veelheid aan informatie
hadden mensen het gevoel dat ze afgekapt werden dat kan ik me voostellen zegt de wijkregisseur
maar dit hoort ook bij mijn taak. Je moet ze binnenhalen en je moet ze de gelegenheid geven om
positief iets voor de wijk te betekenen, denkt een deelnemer. Niet alles komt altijd aan bod. Het is
soms inderdaad zo dat niet alle aspecten aan bod kunnen komen of geschikt zijn voor het overleg,
beaamd de wijkregisseur. Naast het wijkoverleg zijn er diverse manieren om onderwerpen te
agenderen of te bespreken. Ook peil ik regelmatig waar behoefte aan is en u kunt zelf ook
voorafgaand aan het wijkoverleg contact opnemen met de wijkregisseur. Een bewoner oppert het idee
van een spreekuur dat is éen goed idee, zegt de voorzitter. De bewoners die moeten jou erbij helpen
en dat is moeilijk hier en met name in Schiedam. Als ze mee gaan denken dan wordt er al gauw
afgehaakt, denkt een bewoner. Joost Krop van de Buurtwerkplaats zegt dat je steeds dezelfde
negatieve geluiden hoort in en over de wijk. Elke keer is het een klaagzang over hetzelfde: de Polen,
hondenpoep of ratten etc. Terwijl de bedoeling is van het wijkoverleg is wat kunnen we er samen aan
doen om samen dingen op te pakken en de wijk leuk te maken. Wie beslist dan wie wat doet vraagt
een bewoner? Ik beslis zelf om wat te doen, als iedereen dat nou eens zou doen dan schieten we heus
wel wat op denkt Joost. We proberen goed te luisteren naar de ideeën en de signalen die we
ontvangen Het zijn allemaal dingen die we proberen te doen, groot en klein, aldus de wijkregisseur.
Gewaardeerd door en voor iedereen, we staan met een gemeenschappelijke deler voor de wijk.
Conclusie: Jullie zitten hier en dus zijn jullie betrokken.

1.3 Terugkoppeling regiegroep buitenruimte
Leon Verzijden (wijktoezichthouder) zegt dat de regiegroep nog niet bij elkaar is geweest. We
proberen de punten van de lijst af te werken. Waarom ging het maken van een ronde door de wijk dit
keer niet door terwijl een aantal mensen zich hiervoor hadden aangemeld, vraagt een deelnemer. Dit
hebben we zo besloten in overleg met mijn manager en het is ook vakantie geweest, aldus Leon.

1.4 Regiegroep wijkbudgetten
Er zijn 6 aanvragen binnengekomen waarvan alle vragen goedgekeurd zijn.
Na verwerking van alle aanvragen is er nog een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar van
€ 34.693,65. Voor meer informatie zie het verslag van de regiegroep Wijkbudget Oost d.d. 10
september 2018.
In de derde week van oktober dienen de aanvragen voor de 5e tranche binnen te zijn. Op 5 november
zal de volgende bijeenkomst van de regiegroep Wijkbudget Oost plaatsvinden.

1.5 Reacties
Een deelnemer vraagt waarom er zoveel verschil wordt gemaakt in het toekennen van een bedrag
tussen die twee Halloween feesten. Het verschil zit hem met name in de organisatie van een groter
feest op het Van ’t Hoffplein.
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2

Stand van zaken diverse projecten
in de wijk

2.1 De lanen
De Boerhaavelaan is gereed en open. Er is veel overlast en er zijn veel klachten binnengekomen over
te hard rijden op de Boerhaavelaan. Daarom is er een verkeersmeting gedaan en is er een Smiley
opgehangen. Helaas is het niet mogelijk om drempels aan te leggen op de Boerhaavelaan vanwege de
trillingen wat schade aan kan brengen aan de woningen. Er wordt nog gekeken naar andere
maatregelen, maar het is uiteindelijk gedrag.
Voor de PKO-laan en Lorentzlaan is gekeken naar welke haalbare scenario’s er zijn. Deze worden
binnenkort voorgelegd aan het college van B&W. We gaan kijken wat gaan we doen met die prachtige
bomen op de lanen met name van de PKO-laan en de Lorentzlaan. Hierbij speelt vooral (opnieuw) de
vraag: gaan we de bomen behouden of niet. Het verloop van de planning is afhankelijk van de
weersomstandigheden en de aanbestedingsprocedure. Als het college een besluit heeft genomen dan
worden de omwonenden geïnformeerd over de verdere planning. Waarschijnlijk zullen de
werkzaamheden het volgend voorjaar plaatsvinden.

2.2 Reacties
Beplanting PKO-laan en Lorentzlaan: waarom zou u de bomen van die lanen niet over zetten naar de
Boerhaavelaan, vraagt een deelnemer. Het is niet mogelijk om bomen van een dergelijk grote omvang
te verplaatsen, aldus Marieke. We hebben een paar bomen van de Boerhaavelaan verplaatst naar het
talud op het noordelijk deel van deze laan komen er nog nieuwe bomen, aldus Marieke Wijsman.

2.3 Voltastraat en omgeving
Het participatietraject is in gang gezet. De technische voorbereidingsonderzoeken worden
momenteel uitgevoerd, er is zo’n tachtig procent gereed. De laatste voorbereidingen voor de online
participatie zijn gaande. De verwachting is dat de site eind september online gaat voor de eerste keer.
Bewoners uit de straten kunnen dan twee weken het 3D model bekijken en hier opmerkingen op
maken. Een pgd student maakt een pilot voor het herinrichtingsplan van de Van Swindenstraat, de
Amphèrestraat en de Voltastraat. We hopen binnenkort het definitieve ontwerpsplan in te dienen,
Marieke Wijsman (projectleider Stadsontwikkeling) doet de projecten van de Lanen. Op 27
september wordt de eerste klankbordgroep gehouden. Hiervoor worden de bewoners uitgenodigd die
zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep. Planning is begin 2019 het nieuwe inrichtingsplan
te presenteren.

2.4 Overschieseweg
Aan de hand van de oplevering zijn er vanuit beheer nog wat op- en aanmerkingen o.a. het zebrapad
(VOP) vanaf de bioscoop richting station. Deze ligt er niet recht in en zal veranderd moeten worden.
Verder nog wat kleine werkzaamheden. Met het vervangen van de VOP zal de Overschieseweg t.h.v.
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de bioscoop in zijn geheel afgesloten moeten worden. Ik ga vooralsnog uit van circa 4 dagen werk,
aldus de wijkregisseur.

2.5 Kruispunt
De herinrichting van het kruispunt Kommiezenlaan, Nieuwpoortweg, Philippusweg en
Overschieseweg zal medio/eind oktober in uitvoering gaan. Er wordt nog onderzocht of deze
werkzaamheden in 2-fases uitgevoerd wordt zodat er steeds een deel van de kruising bereikbaar is en
blijft of dat wij de gehele kruising in één keer aanpakken. Dit alles heeft voornamelijk met geld en tijd
te maken. Vooralsnog wordt uitgegaan van circa 4 weken uitvoeringsduur.
In beide gevallen wordt zorg gedragen dat de omwonenden twee weken van tevoren voor uitvoering
van de werkzaamheden zijn geïnformeerd.
Het kruispunt is in zijn geheel afgesloten en als alles verloopt volgens planning op 10 november weer
open. Ook vinden er nog wat kleine herstelwerkzaamheden plaats in de omgeving.

2.6 Wetenschapsbuurt
Fase A is gereed. Er komt een oplossing (paaltjes) voor het tegen gaan van autoverkeer op het
binnenterein (voetgangersgebied). Er staan nu nog grote betonblokken om te voorkomen dat auto’s
het binnengebied kunnen oprijden. Aan de achterzijde hebben bewoners geklaagd dat geparkeerde
auto’s te ver doorrijden zodat bewoners niet meer goed in en uit hun tuin kunnen komen. Ook
hiervoor zijn we bezig een oplossing te bedenken. Waarschijnlijk zullen hier biggenruggen komen.
Verder moet de bezem er nog even doorheen, laatste beetje rommel opruimen en is het groen nog
niet op orde.
Fase B is de bouw gestart (heiwerk). De bouwrijpwerkzaamheden zijn gestart (ophogen met EPS). De
bouw zal spoedig weer gaan starten wanneer de ophoging met EPS gereed is.
Fase C wordt gesloopt, de verwachting is dat eind oktober de sloop gereed is. Daarna zal het bouwrijp
maken worden opgepakt.
Fase D is uitverhuizing in volle gang.
Er wordt hard gewerkt en gesloopt fase c is inmiddels gesloopt. Ook is er een film gemaakt van het
proces, Woonplus gaat nog kijken wat er gaat gebeuren met deze film .

2.7 Rotte kiezen
Er lijkt beweging te komen bij twee particuliere panden in de wijk. De eigenaar van
het voormalig Sparpand heeft een plan ingediend om te slopen en nieuw te bouwen ( ca. 23
huurappartementen) waarvan deels sociale huurwoningen.
Ook voor het pand naast de apotheek dat al heel lang leeg staat is een bouwaanvraag in voorbereiding
er ligt een plan om een kantoorpand om te zetten naar woningen (ca. 11 huurappartementen). Als
deze ontwikkelingen doorzetten dan is dit een verbetering voor Oost.
Reacties
Wat gebeurt er met de oude apotheek? Deze is heeft een anti-kraak bestemming verkregen.
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Anderhalve week geleden ben ik bijna uit de bocht geschoten met de fiets, die automobilist reed
gigantisch hard. Zouden we niet enige bloembakken kunnen neerzetten op bepaalde punten zodat ze
moeten zigzaggen en dit werkt gelijk snelheidverlagend. Er is nu een voorrangskruising gekomen bij
de Turkse winkel maar ik mis nog wegmarkeringen, zoals haaietanden en bebordingen zodat beter te
zien is dat het een kruising is, zegt een deelnemer. Waar komen die invalide parkeerplaatsen bij het
wijkgebouw? Niet meer aan de voorkant maar die komen aan de zijkanten van het wijkgebouw. Die
vuilnisbakken worden daarom wat verplaatst. Er is een lasergun via het internet te koop waarmee
mensen zelf snelheden kunnen meten, zegt een deelnemer. We gaan deze zeker naar de afdeling
Verkeer brengen, aldus de voorzitter.

2.8 Veilig/Het Stoompie
De woordvoerder van de politie zegt dat er daar de laatste tijd veel jonge mannen rondhangen die
veelvuldig alcohol drinken. We hebben er 17 bekeuringen uitgedeeld. Tip: ga er niet zelf op af maar
meld het.

2.9

Het Van ’t Hoffplein

Voor de zomer is de vraag hoe was de situatie? Voor de zomer en tijdens de zomer was er
sprake van weinig overlast, wel zijn er meldingen binnengekomen van woonoverlast.

2.10 Camera op de Wattstraat
Die camera op de Wattstraat, die is er tijdelijk geplaatst omdat daar sprake was van veel overlast en
we willen in de gaten houden wat er precies gebeurt, aldus woordvoerder van toezicht en handhaving.
Reacties
Hoe zit het met het uitlezen van die camera’s? De beelden komen binnen bij ons of bij de politie. We
krijgen niet direct toegang tot de beelden maar er wordt zoveel mogelijk gekeken op de tijden dat wij
aanwezig zijn, aldus woordvoerder van Toezicht en Handhaving. De Wattstraat beschikt nu over een
tijdelijke camera en kan er ook niet een camera bij het Stoompie komen? Om een camera te laten
plaatsen gaat altijd via de burgemeester. Ik neem die vraag intern mee, aldus woordvoerder van de
lbb.

2.11 Weesfietsen
We gaan alle gestickerde fietsen van de week weg halen. Komende donderdag vanaf half negen gaan
we starten en we gaan met Irado de hele dag de wijk in. Hebben jullie nog wat mensen nodig, vraagt
een deelnemer. We gaan dat in principe zelf regelen maar u kunt dat wel melden via:
contact@schiedam.nl.

2.12 Het land van Ris
Een deel van de bankjes wordt vervangen door minder zitvriendelijke krukjes. De bankjes bij
nummer 12 en 17 die wat verder bij het water staan die wil ik laten staan, aldus Leon Verzijden
(wijktoezichthouder).
Er staan nu helemaal geen bankjes meer op het land van Ris ze zijn overal verwijderd.
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2.13 Highlights Schoon
De broodinzamelcontainers o.a. bij de Peperclip, de mobiele Buurpost en het Stationsplein en er
komen er meer bij. Er wordt biogas uitgemaakt, aldus de voorzitter. Er is een hele leuke mascotte.
Kom in beweging voor onze schone buurt op woensdag 26 september, aldus Paula van Oeveren
(stichting Dock). in de wijk gekomen, er zijn een aantal mensen vanuit de wijk die in die boterham
zitten.
Wat is er gebeurd hier in het wijkcentrum van de zomer?

2.14 Vakantieterassen
Die zijn gericht op de mensen die niet op vakantie konden, er waren natuurlijk ook altijd mensen die
het strand wat leuker vonden dan het Van ‘t Hoffplein. Ondanks de hitte willen we de mensen naar
het Van ‘t Hoffplein krijgen.

2.15 Mobiele buurtpost
De mensen vanuit Irado willen we een teken van waardering geven. Elke week stellen we twee
mensen voor die vanuit Irado werkzaam dit doen wij via social media. We gaan binnenkort de nodige
reclame maken voor de Mobiele buurtpost, we hopen er nieuwe leden bij te krijgen.
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3

Lekker bezig

Bewegen en sporten zijn belangrijke onderdelen van het dagelijks leven van veel Schiedammers.
Maak kennis met het platform Lekker Bezig en de rol van de beweegcoaches.

3.1 Reacties/opmerkingen
Bewoner heeft twee vragen, is er een centrale plek voor het platform Lekker Bezig! en zo ja, is dat een
fysieke plek of een digitale plek? Dat is een digitale plek, antwoordt de beweegcoach. Vorig jaar heb ik
meegedaan aan een sportmiddag voor ouderen, wanneer wordt de fittest weer georganiseerd. De
fittest wordt om de twee jaar gehouden in een andere wijk en dat is wijkgericht, deze activiteit komt
op de site te staan. We hebben het Oost Pact door platform en we gaan dat koppelen met Lekker
Bezig. We gaan een platform ontwikkelen tezamen met de bewoners en op de site zullen alle
activiteiten en mogelijkheden te vinden zijn, aldus woordvoerder Lekker Bezig! Mijn zoontje zit op de
Caleidoscoop maar ik hoor nooit vanuit de school iets over jullie. Er wordt in de zomer dagelijks
gevoetbald op het Van ‘t Hoffplein dan kunt u met uw kinderen altijd die kant op komen. Hoelang
zijn jullie hier al mee bezig. We zijn hiermee gestart in juli van dit jaar en wij doen veel in
samenwerking met de wijksportvereniging. Het is een platform voor de gehele stad en de hele wijk.
Er is een vaste bezetting van sportcoaches. De Dockers kunnen voor de verschillende doel-groepen
zeker een connectie maken via dit platform. Is lekker bezig! op één plek of overal in de stad, vraagt
een deelnemer. Eigenlijk zijn wij overal in de stad actief, woordvoerder. Wij zijn achter de schermen
keihard bezig om heel veel activiteiten in de wijk neer te zetten, aldus vertegenwoordiger van
Sweet4Social .
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4

Samen Schiedam

(Ad Slooter)
Schiedam is gestart met het op een andere wijze vormgeven van de subsidiestroom in het welzijn.
Partijen zijn met elkaar gestart aan thematafels. Wat gaat er gebeuren en wat kan dit gaan betekenen
voor het welzijn in de wijk?

4.1 Reacties en opmerkingen
Er zijn een viertal thematafels opgezet, deze gaan over de volgende thema’s: opgroeien, ontmoeten,
gezond en veerkrachtig.
Is er iets concreets uitgekomen? De eerste week van september zijn we gestart en per december moet
er een definitief uitvoeringsplan klaarliggen. Per wijk staat alles uitgesplitst om aan al die opdrachten
te kunnen voldoen. Alles wordt tegen het licht gehouden, niet alleen de activiteiten maar ook het
geld, Ad Slooter. Waar kun je eigen aanmelden en voor wie is dit opgezet voor bewoners of
verenigingen vraagt een bewoner? We zijn gestart met thematafels van organisaties die nu nog geld
krijgen vanuit de gemeente maar we hebben budget voor nieuwe initiatieven. Is “Samen Schiedam”
in Oost of in geheel Schiedam te vinden? Samen Schiedam is bedoeld voor heel Schiedam, in het
uitvoeringsplan staat voor elke wijk apart uitgelegd wat er moet worden gedaan. De Kleine
Ambassade is deze aangesloten bij Samen Schiedam aan de thematafel Opgroeien? Ja, deze stichting
is daar bij aangesloten, antwoordt Ad Slooter.
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5

Rondvraag en afsluiting

De wijkregisseur Oost stelt aan alle aanwezigen de vraag of het thema Wonen nog een keer terug kan
komen als onderwerp en is er nog behoefte aan de bespreking van andere thema’s. De meesten geven
aan dat het zinnig is om het thema Wonen nog een keer te laten terugkomen. Misschien is het fijn, als
mensen weten wie we zijn of wat we doen, daarom lijkt het me wel leuk om een keer alle initiatieven
van Sweet4Social te laten weten, aldus Servet. We willen zeker een keer een hele netwerk-avond
organiseren, aldus Ursula. Sporten: dat is nu al wel aan de orde geweest. Veiligheid: dat was in
november 2017 al een keertje aan de orde geweest.

5.1 De onderwerpen
Verkeer en het wijkhuis zijn beiden een hele goeie.
Bewoner zegt dat er al een hele tijd geleden een begroting is gemaakt over die voordeur van het
wijkhuis, helaas wordt er nog maar al te vaak geconstateerd dat mensen met een rollator heel
moeilijk binnenkomen. Er gebeurt tot op heden maar niks. Ik heb daar met mensen van Vastgoed en
de stichting Dock contact over gehad, antwoordt de wijkregisseur Oost. De offerte is aangevraagd en
we moeten er nog even naar kijken om het zo snel mogelijk te organiseren.

5.2 Agenderen/tijdslimiet
Per onderwerp is er een tijdslimiet ingesteld. Het was eigenlijk teveel om in zo’n korte tijd te
bespreken maar nu gaat het goed. We zijn nu wel relaxed en op tijd, constateert Ursula.
Afgelopen weekend heeft een vrachtwagen de middenberm kapot van de Boerhaavelaan Leon is er al
eens naar wezen kijken.
In de ‘s Gravelandsestraat kom je er in de loop van de ochtend niet langs met de auto er staan dan
vrachtwagens bij het Van ‘t Hoffplein en in de Buys Ballotsingel. De vrachtwagen-chauffeurs gaan
dan laden en lossen bij de Poolse winkel.
Het volgende wijkoverleg Oost zal plaatsvinden op 19 november 2018 om 20.00 uur.
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