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Opening en Verslag bijeenkomst 31
januari 2019

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom.
Afmeldingen: HN, JB, JV, MV

1.1

Verslag bijeenkomst 31 januari 2019

Het verslag vergadering wijkoverleg Spaland-Sveaparken d.d. 31 januari 2019 wordt nagelopen,
zowel inhoudelijk als tekstueel.
Pagina 4
Dam afgesloten bij De Velden
LB denkt dat het grondwaterpeil nog steeds te laag is. Hij heeft hierover in week 11 een gesprek met
Michael Slavenburg.
Pagina 5
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. De voorzitter geeft aan hier nog niets
over gehoord te hebben.
AED
De voorzitter geeft aan dat er zes AED’s zijn binnengekomen de besteld zijn vanuit het wijkbudget.
Drie voor de Woudhoek en drie voor Spaland/ Sveaparken. De verdeling van de AED’s en de
deelnemers aan de cursus wordt nog bekeken. Begin april zal duidelijk zijn wat er wel en niet kan.
ET geeft aan dat er ook nog een bewoner is die zelf een actie heeft opgestart om een AED aan te
schaffen. De voorzitter zal dit ook gaan bekijken. Bij de DrieMaasStede en bij de Plusmarkt zal een
AED aan de buitenwand geplaatst worden zodat deze in nood ook gebruikt kunnen worden.
Pagina 8
Midzomer/Cookeloere
Tamara Hofman is vandaag aanwezig als vervanging van Marije van der Kruk. Tamara vervangt
Marije tot en met september.
Voor Cookeloere wordt er nog steeds gezocht naar kooktalenten. 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 / 0610233517. Voor informatie en foto’s zie: www.cookeloere.nl.
De voorzitter geeft aan dat hij de beloofde informatieberichten over Midzomer en Cookeloere nog
niet heeft ontvangen van Marije en Anne. Tamara gaat hiermee aan de slag.
Pagina 10
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.
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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.
De voorzitter heeft het bestand ter uitreiking meegenomen. Op dit bestand staat de tussenstand tot
aan nu toe voor de hele stad.
Smiley
Er hangt een smiley op de Zwaluwlaan en op de Göteborg. Na 9 februari wordt er nog een 3e smiley
opgehangen. De voorzitter geeft aan dat de 3e smiley komt te hangen op de Linzenakker. De exacte
locatie wordt nog doorgegeven aan de voorzitter.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 31 januari 2019 worden vastgesteld, met
dank aan de notulist.
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Toelichting ‘omgekeerd inzamelen’
van afval in Schiedam door Michael
Wilke (gemeente Schiedam) en
Jeffrey van Steenis (Irado)

Michael Wilke en Jeffrey van Steenis zijn aanwezig bij het wijkoverleg om een toelichting te geven
over ‘omgekeerd inzamelen’ van afval in Schiedam.

2.1 Afval the Challenge
Samen naar minder afval:
2016: 259 kg restafval per persoon per jaar
2017: 214 kg restafval per persoon per jaar
2018: 180 kg restafval per persoon per jaar
2020: 160 kg restafval per persoon per jaar
Hier door we het voor:
Belasting voor het milieu beperken!
Een van de maatregelen die voortkomt uit het afvalbeleidsplan Afval the Challenge is het restafval
verminderen in de laagbouw.
Wat gaat er gebeuren?
De restafval kliko wordt een kliko voor PMD (plastic, metaal en drankkartons). De bewoners brengen
dan hun restafval zelf naar een ondergrondse container, die op loopafstand aanwezig is. Voor de
restafval container ontvangen de bewoners een toegangspas.
Omwisseldag: van rest naar pmd
Restafvalcontainer:
Geleegd en gewassen.
Restafval containers worden voorzien van oranje clips.
Formaat 240 liter.
Ledigingsfrequentie: 1x per 2 weken, na evaluatie optie: 1x per 3 weken.
Toegangspas
Restafvalcontainers zijn afgesloten.
Alle restafvalcontainers in de wijk zijn te openen.
Rijden op volmelding.
Gegevens toegangspas.
Proces locatiekeuze ondergrondse containers
Met een klankbordgroep wordt bekeken wat geschikte locaties zijn in de wijk voor ondergrondse
containers. Wil je hierover meedenken meld je dan aan bij de voorzitter. Actie bewoners
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Planning
Informatiebrief gemeente: tweede helft april.
Invoering Woudhoek: voor de zomervakantie.
Zomer: evaluatie.
Overige wijken: vanaf oktober.
Hoogbouw: plan in tweede helft van het jaar.
Slimmer scheiden doen we samen.
Vragen?
Irado klantenservice:
info@irado.nl
010 - 262 1000
Afvalcoach@irado.nl
Vraag
De containers zijn niet altijd goed bereikbaar voor invalide bewoners. Als Michael Wilke hier een
melding voor krijgt gaat hij dit samen met de bewoner(s) bekijken om een oplossing te bedenken.
De gegeven presentatie wordt door de voorzitter toegezonden aan de deelnemers van dit wijkoverleg.
Actie voorzitter
De voorzitter bedankt Michael en Jeffrey voor hun aanwezigheid en het geven van de toelichting.
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Wijkbudget / presentatie

Er is één aanvraag besproken door de regiegroep:
Aanvraag buitenspeelmiddag 12 juni > € 1.000,- akkoord.
De openstaande posten staan op het financieel overzicht.
In kas per 26 februari € 24.109,47.

3.1 Presentatie project ‘Lekker bezig Schiedam’ door
beweegcoach Alwin van Alphen, beweegcoach
Beweegcoach Alwin van Alphen is vandaag aanwezig om een presentatie te geven over het project
‘Lekker bezig in Schiedam’.
Lekker bezig in Schiedam staat voor bewegen en sporten in Schiedam.
Er zijn drie beweegcoaches in Schiedam.
Alwin is beweegcoach in de Noordrand, Centrum en Oost. Hij helpt inwoners bij verschillende
vraagstukken met betrekking tot bewegen en sporten en legt verbindingen tussen organisaties,
maatschappelijke instanties en sportverenigingen. Daarnaast helpt hij met het organiseren van
verschillende activiteiten en projecten.
Projecten in Noord:
Fittest voor 55 + op 23 maart in Kethel.
De flyer hiervoor kan meegenomen worden.
Senioren boekje bewegen en sporten.
Er liggen exemplaren om mee te nemen.
Bewegen op recept.
Boomfeestdag 13 maart.
Voor verder informatie:
website: lekker bezig Schiedam
alwin@lekkerbezigschiedam.nl
De voorzitter bedankt Alwin voor zijn aanwezigheid en het geven van de presentatie.
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Presentatie Verkeersveiligheidsbox
door Arjan Breider, verkeerskundige
gemeente Schiedam

Wat horen wij over verkeersveiligheid in Spaland/Sveaparken:
Drukte op de ring.
Scholen haal- en breng gedrag.
Parkeerdruk of foutparkeren.
Asociaal gedrag.
Snelheid.
Er is door de gemeente Schiedam een verkeersveiligheidsbox ontwikkelt voor het voeren van een
campagne in de 30 km per uur straten: Hard rijden in uw wijk? Daar schiet u niets mee op.
In box zitten tasjes, hesjes, posters, kleurplaten, stickers, kladblokjes, flyers, pennen. Deze materialen
kunnen ook nageleverd worden.
De Verkeersveiligheidsboxen kunnen aangevraagd worden bij verkeersveiligheid@schiedam.nl. Bij
aanvraag wordt de box binnen een week geleverd.
Vraag:
Zijn er ook boxen voor 15 km per uur straten? Nee, maar Arjan vindt dit wel een goed idee om verder
te gaan bekijken als de 30 km per uur box goed blijkt te werken.
De voorzitter bedankt Arjan voor zijn aanwezigheid en het geven van de presentatie.
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Mededelingen vanuit de
gemeente/stand van zaken
langlopende kwesties

Folder Noordrand 2025
Flyer wordt uitgereikt tijdens het overleg. Hoe woon je beter in Schiedam-Noord?
Kapverhaal Kerkweg
Dit betreft onderhoud. Het was nodig om bomen weg te halen op de Kerkweg. Het is afgestemd met
De Bomenridders.
Afval the game
De kick-off van Afval the game is op 8 maart bij basisschool De Vlinder.
Posters worden uitgereikt tijdens het wijkoverleg.
Sexinrichting Vlissingenstraat
De ondernemer ziet af van een sexinrichting in de Vlissingenstraat.
De ondernemer gaat nu op
zoek naar een andere locatie.
Voortgang De Akkers
De ophoging gaat niet starten in 2019 maar in 2020. Dit heeft te maken met extra onderzoek om de
bestaande bomen bij de entree van de wijk te kunnen behouden.
Herontwikkeling Hof van Spaland/Bachplein
Op verzoek van de raad heeft in 2019 een onderzoek plaatsgevonden. Kwartiermaker Thinka Bor
(t.bor@schiedam.nl) is bezig het opstellen van een plan met daarin de mogelijkheden. Het
financieringskader dient nog bekeken te worden. Eind 2019 zal het plan gereed zijn en zal de raad
hier een beslissing over nemen.
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Rondvraag/Parkeren in NoordToezicht en handhaving

Jarenlang is het gedoogd om te parkeren buiten de parkeervakken.
Na 1 april zal er geverbaliseerd gaan worden op het parkeren buiten de parkeervakken. De 1e en 2e
week van april krijgen de foutparkeerders nog een waarschuwing maar daarna zullen er bekeuringen
worden uitgeschreven.
Parkeren en dubbel staan rondom de scholen
Er komen acties voor parkeren en dubbel staan rondom de scholen.
Motorfietsen in voetgangersgebieden
Het komt regelmatig voor dat rondrijdende motorfietsen zich bevinden in voetgangersgebieden. De
bestuurders van deze motorfietsen zullen ook aangepakt gaan worden.
Sloten met bouwbeslag
De wijkagent Karel Oprel heeft in het vorige wijkoverleg iets verteld over woninginbraken in de wijk
en het vervangen van sloten met bouwbeslag om zo de woning beter te beveiligingen. Hij vraagt of
iemand nog kritisch naar zijn bouwbeslag heeft gekeken. In de meeste gevallen is het namelijk zo dat
iemand pas zijn woning gaat beveiligen als het te laat is.
Joppebrug onder spoorviaduct
ET geeft aan dat het water bij de Joppebrug onder spoorviaduct steeds hoger komt te staan. Hij is
bang dat door de hoge waterstand straks de nieuwe planken weer verrot zijn. Herman Kriek geeft aan
dat de hoogte van het water wordt bepaald door het Hoogheemraadschap. Herman Kriek gaat dit
nakijken. Actie Herman Kriek
LED-verlichting in de Hoven
De LED-verlichting in de Hoven is doorgelust maar er is nog steeds geen LED. Herman Kriek gaat dit
bekijken. Actie Herman Kriek
Wijkpeil Heijermansflat
Vanuit het WOT en Seniorenwelzijn wordt er in april gestart met een wijkpeil onder de bewoners van
het Heijermansflat. Wat leeft er achter de voordeur van de bewoners? Uit dit onderzoek kunnen
signalen opgepikt worden die verder bekeken/uitgewerkt dienen te worden.
Seniorenboekje
Mochten er dingen ontbreken in het seniorenboekje dan kan dit gemeld worden bij Alwin van Alphen
de beweegcoach.

6.1 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Het volgende wijkoverleg is op 13 juni 2019
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