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1 Opening 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom.  

 

Afmeldingen: SM, JB, GdK, TB, WW, TdB 

 

Arie den Ouden stelt zich voor als de nieuwe opbouwwerker/de vervanger van Brenda Flapper. 
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2 Verslag bijeenkomst 31 mei 2018 

Het verslag vergadering wijkoverleg Spaland-Sveaparken d.d. 31 mei 2018 wordt nagelopen, zowel 

inhoudelijk als tekstueel. 

 

2.1 Pagina 1 Wijkschouw 

Bij de koolzaadakker zijn inritten verzakt. Herman Kriek is wezen kijken en heeft opdracht gegeven 

om noodreparaties uit te voeren. Bewoners geven aan dat de noodreparaties niet zijn uitgevoerd. Er 

wordt opnieuw een melding gemaakt. Herman Kriek deelt  mee dat werkzaamheden op korte termijn 

worden uitgevoerd.  

 

2.2 Pagina 2 Wijkbudget 

Eén lid heeft de regiegroep verlaten. Er is dus plek voor een nieuw lid. Gegadigden kunnen zich via de 

mail bij de voorzitter melden. De voorzitter geeft geen aanmeldingen gekregen voor de regiegroep. De 

regiegroep blijft uit vijf leden bestaan.  

 

2.3 Pagina 6 Verwijderen kapotte glijbaan  

In de speeltuin bij De Vlinderhoven is een roestvrije stalen glijbaan geplaatst.  

 

2.4 Pagina 6 Eiland in de vijver 

De voorzitter deelt mee dat het eiland in de vijver in de omgeving van de Vallmofaste is weggehaald.  

 

2.5 Pagina 7 Brug afgesloten bij De Velden 

Op deze locatie verdwijnt regelmatig zand en water. Waarschijnlijk ligt hier ergens nog een oud riool. 

Er loopt een onderzoek, zodat het probleem definitief kan worden aangepakt. Dit probleem loopt 

inmiddels al meer dan een jaar. Een deelnemer van het wijkoverleg geeft aan dat hij regelmatig belt 

met Michael Slavenburg. Hij wil graag een afspraak met de mensen van de afdeling riolering. De 

voorzitter geeft aan Michael Slavenburg samen met Irado aan het onderzoeken is waar het probleem 

ligt. Om meer informatie hierover te verkrijgen kan een afspraak gemaakt worden met Michael 

Slavenburg. Herman Kriek geeft aan dat hij ook contact gaat opnemen met Michael Slavenburg om 

dit punt te bespreken.  

 

2.6 Pagina 8 Onderdoorgang spoor aan de ’s-
Gravenlandseweg 

Er liggen veel kuilen in de weg en er staan 30 km borden. Bewoners vragen of deze locatie binnenkort 

in zijn geheel wordt aangepakt. De locatie staat nog niet in de planning. Herman Kriek geeft aan dat 

hij nog geen planning heeft gezien voor de uitvoering van deze werkzaamheden.  

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 31 mei 2018 worden vastgesteld, met dank 

aan de notulist. 
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3 Presentatie beheer en onderhoud 
groen in Schiedam door Piet Bliek, 
procesmanager groen, water en 
spelen van de gemeente Schiedam 

Piet Bliek, procesmanager groen, water en spelen van de gemeente Schiedam komt vandaag een 

presentatie beheer en onderhoud groen in Schiedam geven tijdens het wijkoverleg.  

 

3.1 Besproken punten tijdens de presentatie 

Organisatie binnen de regiegemeente  

Stedelijke Ontwikkeling 

Beheer (onderdeel van team Beheer) 

Civiel, Bruggen, Havens 

Groen, Spelen, Water - Piet Bliek is hier de procesmanager van 

Riolering 

OV/VRI 

K&L 

Reiniging & Afval 

Ontwerp, Projecten, Toezicht. 

Uitvoering D.O., Irado en Uitvoering projecten en/of Irado 

Verantwoordelijk voor: 

Groen (283 ha) bomen (34.000) 

Spelen (250 speelplaatsen) 

Waterkwaliteit (103 ha.) 

Budget DO circa Euro 4.266.000,-- 

 

3.2 Piet Bliek geeft een toelichting op de volgende 
punten 

Groen – Bomen, Grootschalige groengebieden, Woongebieden,Natuur, Educatieve objecten 

Spelen (speelplaatsen) 

Oppervlaktewater kwaliteitsbeheer 

Dienstverlening 

Toezicht (rol 2 toezichthouders) 

 

3.3 Vragen 

Het riet is pas geleden uit de sloot gehaald en ligt nu op de kant. Hoe lang blijft dit riet liggen? Piet 

Bliek geeft dat dit tussen de 2 à 3 weken blijft liggen. Vanuit de opdrachtgever is hier echter geen 

vaste regel voor. De ophaalroute hiervoor wordt gemaakt door Irado. Als hier klachten over zijn dan 

kunnen bewoners bellen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Schiedam 14010 of dit 

melden via de buitenbeter app.  
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Komt het groen dat is weggehaald boven de A4 en het sportpark nog terug op deze locatie? Piet Bliek 

geeft aan dat de adviesnota voor beheer hiervoor nog in de maak is. Als het advies vrij komt dan komt 

het beheer van het groen naar gemeente en komt er ook geld vrij voor de aanschaf van groen. De 

verwachting is dat er dan meer bomen geplaatst gaan worden.  

 

De voorzitter bedankt Piet Bliek voor zijn aanwezigheid en het geven van de presentatie.  
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4 Kennismaken met de wijkboa: 
Manuel Parreira da Silva 

Manuel Parreira da Silva stelt zich tijdens het wijkoverleg voor als de nieuwe wijkboa voor  

Spaland/Sveaparken. Hij zal veel samenwerken met de wijkboa van de Woudhoek, Eric Stuijers.   

 

4.1 Besproken punten 

 

In oktober gaat Manuel officieel beginnen met de cursus. Nu gaat hij meekijken wat er allemaal 

speelt in de wijken. Manuel is voortaan aanwezig bij het wijkoverleg.  

Of er een spreekuur in de wijk gedraaid gaat worden dient nog bekeken te worden.  

Manuel gaat zichzelf ook voorstellen in het blad van de Wijk- en Bewonersvereniging Spaland.  

Manuel is te bereiken via het centrale nummer van de gemeente Schiedam 14010 en per  e-mail: 

m.parreiradasilva@schiedam.nl.  

Voor geïnteresseerde ligt er een visitekaartje klaar om mee te nemen.   

 

 

 

 

 

 

mailto:m.parreiradasilva@schiedam.nl
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5 Marije van der Kruk Stichting Mooi 
Werk, nieuwe cultuurscout voor de 
Noordrand 

Marije van der Kruk bespreekt de komende activiteiten tijdens het wijkoverleg.  

 

5.1 Onverwachte ontmoetingen 

Hoe goed ken jij de buren? Weet jij wat er gebeurt achter de gevels? Ga op zondag 14 oktober mee 

met de spannende safari door de stad, op zoek naar bijzonderheden achter de voordeur. 

Laat je verrassen door intrigerende gebeurtenissen op nog onontdekte plekken tijdens deze culturele, 

culinaire en kunstzinnige activiteit op zondag.  

Loop je mee? Meld je dan aan via cultuurscouts@stichtingmooiwerk.nl of 010-2734780. 

Deze zondag gaat de route door Schiedam Kethel. 

 

5.2 Nacht van de Nacht 

De Nacht van de Nacht wordt dit jaar gehouden op 27 oktober in Schiedam Noord. Dit is een 

landelijk evenement in het kader van duurzaamheid en lichtvervuiling.  

De start is op de parkeerplaats naast de Dorpskerk, Noordeinde 10 te Schiedam. 

 

5.3 Workshops kunst en cultuur 

De cultuurscouts willen in het najaar workshops voor kunst en cultuur organiseren in de wijk 

Spaland/Sveaparken. Het is de bedoeling deze workshops overdag, in de avond of in het weekend te 

organiseren ergens in de wijk Spaland/Sveaparken en dit kan binnen of buiten zijn. Marije deelt 

hiervoor scheurkaartjes uit. De aanwezigen kunnen deze scheurkaartjes inscheuren bij het 

onderwerp waar hun interesse ligt. Eventuele opmerkingen kunnen aan de achterzijde van de 

scheurkaartjes worden opgeschreven.  

 

5.4 Midzomerfeest 

Op 21 juni 2019  wordt er in samenwerking met de basisscholen De Violier en de Vlinder weer een 

midzomerfeest georganiseerd. Het midzomerfeest is een culturele wijkactiviteit voor bewoners om de 

langste dag van het jaar te vieren.  

 

5.5 De Spalander 

Marije van der Kulk gaat zich via de Wijk- en Bewonersvereniging Spaland voorstellen aan de 

mensen in de wijk via De Spalander. 

 

mailto:cultuurscouts@stichtingmooiwerk.nl
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6 Wijkbudget 

Er zijn drie aanvragen besproken door de regiegroep: 

Elemans - Buurt BBQ Degerfors → € 250,- / akkoord. 

Suttorp - Halloween de Wensboom → € 750,- / akkoord. 

Bewonersvereniging Polderweg - Buurtfeest → € 1.200,- / akkoord.  

 

6.1 Verder zijn de volgende punten besproken 

De uitbreiding van de kerstverlichting voor een bedrag van € 1.500,-.  

De aanschaf van een extra Smiley voor een bedrag van € 2.500,-.  

Er wordt € 5.000,- beschikbaar gesteld voor het gezamenlijke schoolplein van de basisscholen De 

Violier en De Vlinder. Een voorwaarde is dat dit een zichtbaar element dient te zijn waar een 

geschenkbordje op geplaatst kan worden. De voorzitter gaat dit bespreken met de beide 

schooldirecteuren.  
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7 Stand van zaken project ophoging 
De Akkers door Eelco van Diesen, 
projectleider 

Eelco van Diesen de projectleider voor het project ophoging de wijk De Akkers stelt zich voor. Eelco 

komt tijdens het wijkoverleg de stand van zaken bespreken met betrekking tot dit project.  

 

7.1 Besproken punten 

De 1e bijeenkomst met de mensen van de klankbordgroep wordt gehouden op 4 oktober. Ongeveer 

60 mensen zullen deze bijeenkomst bijwonen.  

Er zijn veel reacties ontvangen op de ophoging. Deze zullen besproken worden met de 

klankbordgroep. 

Aan het eind van het jaar hopen we het 1e ontwerp te kunnen presenteren aan de bewoners van de 

wijk.  

De start van de werkzaamheden staat voorlopig gepland op het 4e kwartaal van 2019 

Hoe lang de ophoging van de wijk gaat duren is nu nog niet te zeggen, maar het zal zeker tussen de 

1,5 en 2 jaar gaan duren. Hierover zal meer bekend worden gemaakt als er een aannemer voor de 

ophoging is aangewezen.  

De wijk zal tijdens de ophoging in kleine stukjes opgepakt gaan worden om de overlast zo veel als 

mogelijk te beperken.  

Bovenstaande punten zullen allemaal besproken gaan worden met de bewoners. 

 

7.2 Vraag 

Kan er in de voorbereiding worden meegenomen dat het belangrijk is dat mensen met een rollater 

en/of een rolstoel zich ook makkelijk kunnen bewegen in de wijk. Eelco geeft aan dat dit onderwerp 

wordt meegenomen in het voortraject voor de ontwerpen. Tevens zal de Vereniging voor 

gehandicapten Rotterdam (VGR) bij dit project betrokken worden.  

 

De voorzitter bedankt Eelco van Diesen voor zijn aanwezigheid bij het wijkoverleg.  
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8 Mededelingen vanuit de 
gemeente/stand van zaken 
langlopende kwesties 

8.1 Plein Olof Palmeborg 

Het is inmiddels duidelijk welke werkzaamheden er uitgevoerd kunnen gaan worden aan het plein 

nabij de flat. Peter Hooglugt heeft het voorwerk hiervoor verricht en de technische oplossing is klaar. 

De uitvoering van dit project zal opgepakt worden door een andere projectleider.  

 

8.2 Ophoging Sveadal 

De ophoging van de Sveadal is intern opgestart bij de gemeente Schiedam. De 1e bewoners infoavond 

zal nog dit jaar georganiseerd worden. De ophoging van Sveaparken gaat plaatsvinden in 3 fases, te 

weten: Sveadal, Sveaborg en Sveaholm.  

 

8.3 Servicepunt vrijwilligers 

Het servicepunt vrijwilligers is uitgenodigd voor het wijkoverleg van 8 november 2018.  

 

8.4 Wethouder wijkregie  

De nieuwe wethouder wijkregie Marcel Bregman heeft samen met de voorzitter een 

kennismakingsrondje gedaan langs de bewonersvereniging en de stadsimkers.   

 

8.5 Wijkschouw 

De wijkschouw wordt gehouden op  donderdag 11 oktober van 19.00 uur tot 21.00/21.30 uur. Het 

startpunt is bij de Dirk bij loopbrug of bij slecht weer bij de praktijk voor fysiotherapie. Herman 

Kriek gaat regelen dat er een WABO-regisseur mee loopt met de wijkschouw.  
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9 Rondvraag 

9.1 Werkzaamheden putten  

Op De Vlinderhoven werden werkzaamheden uitgevoerd aan de rioolputten. Gevraagd wordt 

waarvoor dit was. Herman Kriek geeft aan dat er de afgelopen periode wagens door de wijk hebben 

gereden van Van der Valk en de Groot. Dit bedrijf  voert in opdracht van de gemeente Schiedam 

preventieve rioolinspecties uit door heel Schiedam. Zij meten de riolering op en brengen deze in 

kaart in opdracht van de afdeling Riool. Dit bedrijf wordt ook ingehuurd door de gemeente Schiedam 

als er calamiteiten zijn aan het riool.  

Aangegeven wordt dat na de rioolinspecties alle putdeksels los liggen. Herman Kriek geeft dat dat 

komt omdat het zand er tussenuit is. Als er weer zand tussen komt dan sluiten de deksels vanzelf 

weer. Als tussen oplossingen kan er een rubbertje tussen de deksels geplaatst worden. Dit soort 

melden kunnen doorgegeven worden via de Buitenbeter app of via het centrale telefoonnummer van 

de gemeente Schiedam 14010.  

 

9.2 Openbare verlichting Harreweg 

De openbare verlichting op de Harreweg brandt al een week of drie constant. Herman Kriek geeft dat 

dit te maken heeft met een storingsonderzoek. Herman gaat na het wijkoverleg de situatie ter plaatse 

bekijken.  

 

9.3 Druivengaarde 

De Druivengaarde is een doodlopend straatje. Op deze locatie wordt regelmatig verkeersoverlast 

ondervonden van mensen die dit niet weten. Gevraagd wordt of hier een verkeersbord voor geplaatst 

kan worden. Herman Kriek gaat de situatie ter plaatste beoordelen.  

 

9.4 Tunnelbak 

Aangegeven wordt dat de drempels en vooral die richting de Gamma steeds groter worden. Herman 

Kriek geeft aan dat hier naar gekeken gaat worden.  

 

9.5 Slimme Watering 

Is er al een planning voor de ophoging van de Slimme Watering? Bij regenval staat de Kerkweg onder 

water. De voorzitter geeft aan dat hier nog geen planning voor is. Herman Kriek gaat de situatie ter 

plaatse bekijken. Dit soort vragen kunnen ook per mail aan de voorzitter gevraagd worden, dan kan 

hij het navragen. 

 

9.6 Joppebrug 

De Joppebrug is door de warmte krom getrokken. Er zijn nieuwe planken aangebracht. Gevraagd 

wordt of er verder nog  iets aan deze brug wordt gedaan? Herman Kriek gaat hier navraag over doen 

bij Irado.  
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9.7 Fietsbruggen 

De fietsbruggen in de wijken Spaland/Sveaparken zijn schoongespoten. Deze bruggen zien er echter 

niet uit en op de brug richting de piramidewoningen ligt een ijzeren plaat. De voorzitter gaat hierover 

navraag doen. Dit soort vragen kunnen voortaan per mail gesteld worden aan de voorzitter, dan kan 

hij meteen navraag doen. 

 

9.8 Fietsroutes  

Wie gaat er over de fietsroutes in Schiedam? De voorzitter geeft aan dat Antonio Baglieto dit initieert 

vanuit de afdeling Verkeer. Vragen over fietsroutes kunnen rechtstreeks gesteld worden aan Antonio 

Baglieto.  

 

9.9 Openbare verlichting Joppepad 

De openbare verlichting bij de fietsbrug onder het spoor door bij het Joppepad is altijd kapot. Van de 

15 lampen zijn er minimaal 6 kapot. Deze melding is al vaker uitgezet via de buitenbeter app maar er 

wordt niets aan gedaan. Herman Kriek gaat dit uitzoeken. Dit soort melding hoeven niet te wachten 

tot het wijkoverleg en kunnen per mail doorgegeven worden aan de voorzitter of aan Herman Kriek. 

 

9.10 Polderdwarsweg 

Het nieuwe fietspad bij de Polderdwarsweg is een gevaarlijk punt voor fietsers. Fietsers die vanaf de 

brug komen schieten hier zo over de weg heen. Wellicht kunnen hier spiegels geplaatst worden? 

Herman Kriek geeft aan dat de fietsers de spiegel dan wel kunnen zien maar automobilisten op deze 

locatie niet. Dit levert nog gevaarlijkere situaties op. Herman Kriek gaat de situatie bespreken en 

bekijken me de afdeling Verkeer.  

 

9.11 Plan ontwikkeling ontsluitingsweg Polderweg 

In het coalitieakkoord staat wat de mogelijkheid is voor het plan ontwikkeling ontsluitingsweg 

Polderweg. In de zomernota is hier geld voor gereserveerd. De voorzitter geeft aan dat hier bij 

gemeente niets over bekend is. Het onderzoek hiervoor is nog niet opgestart. De voorzitter gaat dit 

uitzoeken. 

 

9.12 Vuilcontainer 

De vuilcontainer links van de flat Vallmofäste werd niet geleegd door Irado. De reden hiervoor was 

waarschijnlijk omdat er een auto geparkeerd stond en Irado hierdoor de container niet kon legen. 

Irado is hiervoor gebeld en heeft de andere dag alsnog de container geleegd. Gevraagd wordt of op 

deze locatie een bord geplaatst kan worden met verboden te parkeren. Herman Kriek gaat de situatie 

ter plekke bekijken.  

 

9.13 Verkeerd bord 

Locatie??? Hier staat een bord met de verwijzing naar de bewoners. Huisnummer 20 staat erop maar 

dit huis bestaat niet meer. Gevraagd wordt of dit afgeplakt worden. Herman gaat dit bekijken. 
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9.14 Fietsers en brommers 

Op de Malmö rijden fietsers en brommers erg hard. Hiervoor is al een melding gedaan bij de 

gemeente. Dit soort melding kunnen doorgeven worden aan de wijkboa en de wijkagent.     Dit punt is 

al doorgegeven aan de wijkagent.  

 

9.15 Snelheid tractors 

Er zijn tractors die over de Slimme Watering rijden die veel te hard gaan. Sommige tractors rijden 

zeker harder dan 25 km per uur. De voorzitter geeft aan dat dit soort zaken doorgegeven kunnen 

worden aan de wijkagent.  

 

9.16 WOT 

Het WOT krijgt uitbreiding. Er wordt een medewerker van ROGplus en een medewerker van de 

Stichting Pameijer toegevoegd aan het WOT.  

 

9.17 Eigenkracht markt 

De eigenkracht markt wordt gehouden op 6 oktober van 11.00 tot 14.00 uur in het Hof van Spaland. 

Een flyer wordt tijdens het wijkoverleg uitgedeeld. De informatie zal ook digitaal worden 

toegezonden aan de deelnemers van het wijkoverleg.  
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10 Sluiting 

Het wijkoverleg Spaland-Sveaparken wordt om 21.30 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen 

voor zijn/haar komst en inbreng.  

 

Het volgend wijkoverleg Spaland-Sveaparken zal plaatsvinden op 8 november 2018 om  

19.30 uur in wijkcentrum De Brug. 
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