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1 Opening en verslag  

 

Opening 

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

 

Afmeldingen: LB, WB, HN, IP, HvB, MV, ML 

 

1.1  Verslag bijeenkomst 8 november 2018 

 

Het verslag vergadering wijkoverleg Spaland-Sveaparken d.d. 8 november 2019 wordt nagelopen, 

zowel inhoudelijk als tekstueel. 

 

Pagina 1 

-Dam afgesloten bij De Velden 

LB heeft schriftelijk aangegeven bij de voorzitter dat de reden van onderstroming een gevolg is van 

een lekke bodem in de verzamelput van het straatriool in de brug, die gefundeerd is OP de (dieper 

gelegen) oude put van vóór de ophoging. Het door een pomp extra aangevoerde water (noodzakelijk 

om de grond -ophoging- in balans te houden in het middengebied van de wijk) wordt via deze lekke 

put rechtstreeks geloosd op de oude riolering die aansluit op het riool in de Slimme Watering! Water 

naar de zee dragen dus! 

Michael Slavenburg (gemeente, riolering) heeft besloten om deze oude leiding tot aan de Slimme 

Watering waterdicht vol te schuimen. Na deze actie wordt de tijdelijke kleidam ter weerszijde van de 

brug verwijderd. 

In december 2018 zijn peilbuizen aangebracht die op afstand kunnen worden uitgelezen: de 

grondwaterstand zal periodiek worden gemonitord. De waterstand in zowel de nieuw aangebrachte 

peilbuis als de ernaast gelegen oude peilbuis was eind december -/-193 cm ten opzicht van maaiveld!  

LB geeft aan dat hij denkt dat het grondwaterpeil nog steeds te laag is! 

Hij komt hier bij Michael Slavenburg op terug na 3 februari. 

 

Pagina 1 

-Onderdoorgang spoor aan de 's-Gravenlandseweg 

De uitvoering aan de kuilen zou in week 3 plaatsvinden. Herman Kriek heeft aangegeven dat deze 

werkzaamheden uitgesteld zijn vanwege het weer en omdat er over de uitvoering van deze 

werkzaamheden nog verder nagedacht dient te worden. Is er inmiddels al een datum vastgesteld voor 

de uitvoering van deze werkzaamheden? De voorzitter stelt voor om hierover een bericht te sturen 

naar Herman Kriek. 

 

Pagina 3 

-Plan ontwikkeling ontsluitingsweg Poldervaart 

In 2019 zal er een onderzoek plaatsvinden om de verbinding naar de      A-13 te bekijken. Aan de 

hand van deze bevindingen zal er een plan opgesteld worden.  
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Pagina 3 

-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. 

Herman Kriek geeft aan dat op deze locatie twee paaltjes worden geplaatst, zodat een auto hier niet 

meer kan parkeren. -> De voorzitter geeft aan dat de twee paaltjes niet geplaatst gaan worden op 

deze locatie. Op deze locatie zal meer geverbaliseerd gaan worden, omdat het een parkeerzone is.  

 

Pagina 4 

-AED 

ET heeft de namen van de verschillende initiatiefnemers doorgegeven aan de voorzitter. De voorzitter 

geeft aan dat er op maandag 4 februari een overleg staat gepland met de initiatiefnemers uit de 

wijken Spaland-Sveaparken en Woudhoek. Er zullen per wijk 3 AED's worden besteld die geplaatst 

gaan worden op buitenlocaties in de wijken. Belangrijk hierbij is om eerst te inventariseren welke 

AED's er al in de wijken hangen en of deze ook zijn aangemeld bij de hartstichting. Verwacht wordt 

dat de AED's in april 2019 operationeel zullen zijn. Publiciteit zal tegen die tijd onder andere 

plaatsvinden via de Spalander.  

 

Pagina 11 

Wijkpeil afgenomen in de Zwaluwenflat 

Rectificatie: in het verslag staat wijkbel dit dient wijkpeil te zijn.  

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 8 november 2018 worden vastgesteld, met 

dank aan de notulist.  
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2 Terugblik oud en nieuw door 
wijkboa Manuel De Parreira Da Silva 

Wijkboa Manuel De Parreira heeft wijkboa Erik Stuijvers meegenomen naar het wijkoverleg. Erik 

Stuijvers is de wijkboa van de wijk Woudhoek en gaat in de loop van de tijd de wijk Spaland-

Sveaparken overnemen.  

Manuel De Parreira gaat in de loop van de tijd overstappen naar de wijk Groenoord. 

 

Erik stelt zich voor en is vandaag aanwezig om te horen wat er allemaal speelt in de wijk. Na het 

overleg kunnen belangstellende een visitekaartje bij hem ophalen.   

 

2.1 Hoe hebben de bewoners oud en nieuw ervaren in 
de wijk Spaland-Sveaparken? 

 

De volgende punten worden aangegeven: 

-Het vuurwerk viel in Sveaparken voor 200% mee, behalve een verdwaalde knal.  

-Twee dagen voor oud en nieuw werd er wel veel vuurwerk afgestoken.  

-Op de locatie Freijaholm/ Odinholm heeft een groep van 30 ã 35 jongeren die daar op visite waren 

een vuurton aangestoken op 1,5 meter van een garage met houtwerk. Het bestuur van het 

nabijgelegen wooncomplex heeft hier tegen opgetreden, waarop de jongeren met hun vuurton en 

alcohol verderop op de weg zijn gaan staan. Bewoners hebben hier overlast van ondervonden, dit gaf 

een onveilig gevoel en was bovendien ook nog eens gevaarlijk. Gedurende de avond is er een paar 

keer politie bij geweest. De brandweer kon echter door prioriteiten elders niet komen. 

Op de Gerstakker zijn geen problemen geweest.  

 

Hoe is het gegaan met het vuurwerkdetectiesysteem?  

Manuel geeft aan dat er vanaf 18 december 13 verbalen zijn uitgeschreven (ook een aantal in 

Sveaparken). Het detectiesysteem heeft goed gewerkt.  

Voorgaande jaren waren er veel groepen met jongeren in de wijken. Dit jaar wat lossen jongeren en 

geen grote groepen.  

Bij een woning werd ontzettend harde vuurwerk afgestoken. De politie is hier wel bij geweest maar de 

jongeren bleven gewoon doorgaan. Mensen worden hierdoor angstig en zijn oudejaarsavond ergens 

anders gaan vieren. De wijkagent geeft aan dat op oudejaarsavond na 18.00 uur vuurwerk mag 

worden afgestoken mits het gaat om legaal vuurwerk.   

Binnen de gemeenteraad wordt gedebatteerd over een vuurwerkverbod binnen de gemeente 

Schiedam.  

Als er een vuurwerkverbod komt dan kan er wellicht een plaats per wijk aangewezen worden waar 

gecontroleerd en onder toezicht vuurwerk afgestoken kan worden. 

 

Verschillende bewoners waren op 1 januari al om 10.30 uur bezig met het opruimen van de wijk. 

Irado heeft de kerstbomen in de wijk opgehaald met aparte wagens. Kerstbomen mogen niet 

aangeleverd worden middels de groenbak. Voor de bewoners is het niet helemaal duidelijk wat de 

speelregels zijn omtrent het ophalen van de kerstbomen door Irado.  

Een aantal kerstbomen van de straatteams zijn met versiering en al weggehaald. Deze kerstbomen 

waren echter niet afgetuigd op de afgesproken ophaaltijd. 
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De totale schade bedraagt € 10396,00. Dit is 2,5 keer meer dan vorig jaar. De grootste schadeposten 

zijn de schades aan kunstgras en kapotte afvalbakken.  

Is het goed gegaan met de camera's die in de wijken hingen. Manuel geeft aan dat de camera's zijn 

wel bekeken, maar het is bij hem niet bekend wat hier allemaal op gezien is.  
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3 Wijkbudgetten 

Er is één aanvraag besproken door de regiegroep: 

Zaak 529874 - Jos Over de Vest/Muziekverenging Sint Radboud - Concertcyclus maart/april.  

-De regiegroep heeft € 400,00 gehonoreerd (met een garantiemogelijkheid van extra € 400,00).  

Het totaalbedrag is € 1.600,00. De rest van het geld zal door de Muziekvereniging gevraagd worden 

bij fondsen. 

 

Er is een verzoek van de regiegroep Centrum ontvangen om de werkwijze te vergelijken/kijkje in de 

keuken + nadenken over campagne om wijkbudget bekender te maken. De regiegroep Centrum is van 

harte welkom.  

 

Het wijkbudget gaat dit jaar iets omhoog. In de sociale index zijn de verschillende wijken iets meer 

naar elkaar gegroeid. Dat betekent dat de ‘mindere’ wijken iets minder wijkbudget krijgen en de 

‘betere’ wijken iets meer.  
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4 Presentaties 

 

Presentatie werkzaamheden WOT door Arie denOuden 

Arie den Ouden, die vanaf september 2018 Brenda Flapper heeft opgevolgd, komt tijdens het 

wijkoverleg vertellen over de activiteiten van het WOT.  

  

De nieuwsbrief: 'Nieuws uit de Noordrand' nummer 7 van december 2018 wordt uitgereikt tijdens 

het wijkoverleg. 

  

Besproken activiteiten: 

-Ondersteuning groep ouders voor kinderen met autisme. Deze bijeenkomsten vinden plaats in De 

Valm.  

-Bij de Buurtvlinder wordt een sociale vaardigheidstraining gegeven voor kinderen met autisme. 

Krijg de kleertjes. Ruilbeurs voor kleding. Deze vindt een keer per maand plaats in de Buurtvlinder.  

Dit jaar wordt er weer gevolg gegeven aan de "Dag van het geluk". 

-Er is weer een film gemaakt waar kinderen uit Noord aan hebben meegewerkt. Het thema van deze 

film was 'Jonge mantelzorgers'. Film in noord krijgt een vervolg. Voor dit jaar is het thema game 

verslaving. 

-Het tennisproject is een project wat al wat langer loopt. Mensen in beeld bij het WOT worden in 

staat gesteld om te kunnen tennissen.  

-De eigenkracht markt heeft in het najaar plaatsgevonden. Tijdens deze markt zijn twintig 

organisaties getoond aan het publiek.  

-Op initiatief van Seniorenwelzijn is een wijkpeil afgenomen bij bewoners van de Zwaluwflat 

(seniorenonderkomen). Hier zijn zaken naar voren gekomen die verder ontwikkeld gaan worden.  

-De straatteams hebben weer een kerstboom gekregen.  

-Het ligt in de planning om de mensen van de straatteams weer keer bijeen te laten komen om het 

gevoel van de Noordrand te versterken. 

-Op verzoek van Dock is er een kerstactiviteit georganiseerd en een buurt waar het niet zo lekker liep, 

dit is goed verlopen en een aantal mensen is nu bezig met het oprichten van een straatteam.  

-Er gaat een nauwere samenwerking plaatsvinden tussen Dock en het WOT voor het ophouden van 

jongeren die zich storend gedragen. 

-Woensdagmiddag 29 november hebben Woonplus, Stroomopwaarts en de 

WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) een convenant ondertekend om in de hele stad huisuitzettingen 

van gezinnen met kinderen te voorkomen. Deze aanpak is het afgelopen jaar ingezet in Schiedam 

Noord. Bij 18 van de 20 gezinnen is de ondersteuning succesvol geweest. De gezamenlijke inzet heeft 

uitzetting voor deze gezinnen voorkomen, waarmee voor de betrokken ouders en kinderen erger is 

voorkomen. Ook duidelijk is geworden, dat de achterliggende problematiek van de gezinnen complex 

en weerbarstig is. 

-Twee dagen per week is een ROG-plus medewerker aanwezig bij het WOT (zie voor verdere 

informatie de uitgereikte nieuwsbrief). 

-Er vindt overleg plaats tussen de WOT-medewerkers en de huisartsen in de Noordrand en 

Groenoord. Dit om de samenwerking en uitwisseling van informatie te verbeteren. 

-Het boek '20 wegen naar geluk' van de auteur Leo Bormans is een methodiek ontwikkeld met 140 

oefenening hoe je grip kunt krijgen op je geluk. Er gaat een groep starten met 20 mensen. Momenteel 
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wordt er nog gewerkt aan de ontwikkeling en is de startdatum nog niet vastgesteld. Zodra er flyers 

zijn worden ze ook bij het wijkoverleg uitgedeeld.  

-De amusegroep gaat ook door. Deze groep draait al weer een paar jaar en is inmiddels een aardige 

groep geworden.  

 

 

 

4.1 Presentatie Cookeloere en Midzomer door Anne 
Doeksen en Marije van der Kruk 

 
Midzomer 

Marije van der Kruk geeft een presentatie over Midzomer. 

Midzomer is een Midzomerfestival in de wijk Sveaparken. Het is een wijk/schoolfestival in 

samenwerking met de buurt en de basisscholen De Vlinder en De Violier. 

Datum en tijd: vrijdag 21 juni van 15.00 uur tot 20.00 uur.  

Het betreft: kunst & cultuur workshops, optredens van school- en buurtverenigingen, samen eten en 

de langste dag van het jaar vieren! 

Gezocht wordt naar enthousiaste buurtbewoners die mee willen helpen bij de organisatie. Wellicht 

heb je zelf interesse of je weet iemand die dit zou willen doen. Aanmelden voor de werkgroep kan bij 

marije@stichtingmooiwerk.nl. 

 

Door Marije zal wordt een informatiebericht opgesteld. De voorzitter zal deze per e-mail verzenden 

aan de deelnemers van dit wijkoverleg.  

 

Cookeloere 

Anne Doeksen geeft een presentatie over Cookeloere.  

Ontdek de onbekende keuken bij jou in de buurt ‘Cookeloere (kookavontuur) in Noordrand’. 

Cookeloere in Noordrand is een project van Cookeloere Kookavonturen en Stichting Mooi Werk en 

wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam.  

Op 15 december 2018 heeft de eerste Cookeloere plaats gevonden in Noordrand. Fatima heeft laten 

zien hoe je een Marokkaanse vistajine maakt. Voor Cookeloere zijn we zoek naar kooktalent. Woon jij 

in Spaland-Sveaparken en heb jij een bijzonder recept dat je met jouw buren zou willen delen? Of ken 

je een keukenprins(es) bij jou in de buurt die dat misschien leuk vindt? Neem dan contact op met: 

anne@cookeloere.nl / 06-10233517. Voor informatie en foto's zie: www.cookeloere.nl  

 

Door Anne zal wordt een informatiebericht opgesteld. De voorzitter zal deze per e-mail verzenden 

aan de deelnemers van dit wijkoverleg.  
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5 Mededelingen vanuit de 
gemeente/stand van zaken 
langlopende kwesties 

 

Kunstwerk wijk De Akkers 

Na de ophoging van de wijk De Akkers willen de bewoners graag een kunstwerk in de wijk. 

Begeleiding via Mooi Werk en team cultuur van de gemeente Schiedam.   

 

Inzameling gescheiden afval 

Gevraagd wordt of er iemand van Irado bij het wijkoverleg een presentatie kan komen geven over het 

inzamelen van gescheiden afval. De voorzitter geeft aan dat dit al is geregeld en dat Irado uitgenodigd 

is voor het volgende wijkoverleg dat gehouden wordt op  7 maart 2019. 

 

Strooibeleid  

Hoe zit het met het strooibeleid in Schiedam? Leon Verzijden heeft op een vorig verzoek aangegeven 

dat het Akkerpad en het Hofpad meegenomen konden worden in het strooibeleid. De brug bij het 

Akkerpad was echter tijdens de gladheid weer niet gestrooid. Bewoners zijn nu zelf in de weer 

geweest met strooizout. De voorzitter geeft aan dat deze paden pas worden gedaan aan het eind van 

de strooiroute. Gevraagd wordt wanneer dit dat is? De Westlander was wel gestrooid. De voorzitter 

gaat dit navragen. Als deze locaties niet in het strooibeleid worden opgenomen dan wil SM dit graag 

weten. De bewoners willen dit dan zelf gaan strooien als hier voorzieningen zoals zout en opslag voor 

beschikbaar worden gesteld. Eventueel met een strooiapparaat als deze kan worden vergoed via het 

wijkbudget.   

 

Informatieavonden ophoging Sveadal 

Waar is het schema voor de informatie avonden te vinden voor de ophogingen in Sveaparken. De 

voorzitter legt uit dat er een kaart is met de geplande data voor de werkzaamheden in de hele stad. 

Die kaart wordt elk jaar geactualiseerd. De kaart staat helaas niet meer op de gemeentelijke website. 

Omdat het een tamelijk groot bestand is neemt de voorzitter de volgende vergadering een aantal 

kopieën mee. 

 

Woninginbraken 

De wijkagent geeft aan dat er recent weer wooninbraken hebben plaatsgevonden in de wijk. Deze 

huizen hadden geen sloten met een kerntrekbeveiliging. Ook worden er ruiten kapot gemaakt bij 

huizen waar de sleutel nog aan de binnenkant zit van bijvoorbeeld de deur. Op deze manier kan een 

inbreker zich op een makkelijke en snelle manier toegang verlenen tot de woning.  

 

Polderweg 

Op de Polderweg hangt nu een kastje om te bekijken hoeveel auto's de Polderweg gebruiken als 

sluiproute. Als hier meer over bekend is komt de wijkagent hierop terug.  

 

Smiley 

Er hangt een smiley op de Zwaluwlaan en op de Göteborg. Na 9 februari wordt er nog een 3e smiley 

opgehangen.  
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Open huis gemeente Schiedam 

Het Open Huis van de gemeente Schiedam wordt gehouden in het Stadskantoor op zaterdag 9 

februari van 13.00 tot 16.30 uur. Het stadskantoor is gratis toegankelijk voor iedereen die meer wil 

weten over de gemeente of die gewoon eens kennis wil maken met het gemeentebestuur.  

 

Stembureau 

Er worden nog mensen gezocht die op 20 maart en 23 mei de stembureaus willen bevolken. Voor 

vrijwilligers staat hier een beloning tegenover. De voorzitter gaat hier nog een e-mail over 

rondsturen, 

 
 

 

5.1 Rondvraag/sluiting 

 

Rondvraag 

Eindejaarsverlichting 

De eindejaarsverlichting in de wijk is in oktober al opgehangen en hangt nu nog steeds in de wijk. 

Wanneer wordt deze weggehaald? De voorzitter geeft aan dat de kerstverlichting een dezer dagen zal 

worden weggehaald.  

 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  

Het volgende wijkoverleg is op 7 maart 2019  
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