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1

Opening

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom.
Afmeldingen: GdK, SK, ML, TdB, MvdK, WB, JB

1.1 Verslag bijeenkomst 13 september 2018
Het verslag vergadering wijkoverleg Spaland-Sveaparken d.d. 13 september 2018 wordt nagelopen,
zowel inhoudelijk als tekstueel.

1.2 Pagina 2
Dam afgesloten bij De Velden
Op deze locatie verdwijnt regelmatig zand en water. Waarschijnlijk ligt hier ergens nog een oud riool.
Herman Kriek heeft dit punt besproken met collega Michael Slavenburg. Er heeft een onderzoek
plaatsgevonden en de verzakking komt door onderstroming. Om dit probleem op te lossen wordt er
een schot geplaatst.
Onderdoorgang spoor aan de 's-Gravenlandseweg
Er liggen veel kuilen in de weg en er staan 30 km borden. Via de BuitenBeter App is op 17 september
2018 gevraagd om iets aan de kuilen te doen. Deze melding staat op afgehandeld maar aan de kuilen
is nog niets gedaan. De voorzitter geeft aan dat Irado de meldingen altijd op afgehandeld zet maar
dan nog niet gelijk de reparatie gaat uitvoeren. Het voorstel van de voorzitter is om deze melding
nogmaals te doen via de BuitenBeter App.

1.3 Pagina 4
Procesmanager groen
Piet Bliek is met pensioen. Zijn voorlopige vervanger is Maarten Bekkers.

1.4 Pagina 7
Plein Olaf Palmeborg
Het is inmiddels duidelijk welke werkzaamheden er uitgevoerd kunnen gaan worden aan het plein
nabij de flat. In verband met het kostenplaatje dat hierbij hoort dient het bestuur hier eerst een
definitief besluit over te nemen. De verwachting is dat de werkzaamheden begin volgend jaar van
start kunnen gaan.

1.5 Pagina 8
Openbare verlichting Harreweg
De openbare verlichting op de Harreweg brandt al een week of drie constant. Herman Kriek geeft aan
dat het storingsonderzoek is afgerond en dat de openbare verlichting weer werkt zoals het hoort.
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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 geeft aan dat hier een bord geplaatst gaat worden. Het bord is in
bestelling.

1.6 Pagina 9
Slimme Watering
Bij regenval staat de Kerkweg onder water. Herman Kriek geeft aan dat de kolken op deze locatie zijn
schoongemaakt. Hierdoor loopt het regenwater sneller weg.
De 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 geeft aan dat de brug in
januari/februari 2019 hersteld zal worden.
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 heeft hier
navraag over gedaan. Een ijzeren plaat op en brug is een technisch goede oplossing. Het onderhoud
van deze brug wordt niet naar voren getrokken.
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. Herman Kriek geeft aan dat de openbare verlichting aan het
Joppepad is gerepareerd.

1.7 Pagina 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 heeft dit punt besproken met de afdeling Verkeer. Op deze locatie wordt geen
verkeersspiegel geplaatst. Fietsers dienen hier voorzichtig over te steken een verkeersspiegel op deze
locatie geeft een schijnveiligheid.
Plan ontwikkeling ontsluitingsweg Poldervaart
In het coalitieakkoord staat wat de mogelijkheid is voor het plan ontwikkeling ontsluitingsweg
Polderweg. In de zomernota is hier geld voor gereserveerd. De voorzitter heeft dit uitgezocht. Dit plan
staat wel in het collegeprogramma, maar hier is verder nog niets over bekend.
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.
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Verkeerd bord
Aan de achterzijde van de flat Vallmofäste staat een bord met verwijzing naar de bewoners.
Huisnummer 20 staat erop maar dat huis bestaat niet meer. Herman Kriek geeft aan dat het bord is
aangepast.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 13 september 2018 worden vastgesteld, met
dank aan de notulist.
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Presentatie Servicepunt Vrijwilligers
Schiedam door Sandy dos Reis

Sandy Dos Reis komt tijdens het wijkoverleg een presentatie geven over het Servicepunt Vrijwilligers
Schiedam.

2.1 Wie zijn wij
Onderdeel van gemeente Schiedam.
Afgelopen maart de samenwerking aangegaan met gemeente Schiedam/Servicepunt Klik.
Team consulenten en vrijwilligers.
Ons doel
Het vrijwilligerswerk in Schiedam te vergroten en te ondersteunen.
Voor wie
(potentiële) Vrijwilligers.
Vrijwilligersorganisaties/actieve buurtbewoners.
Voor bedrijven.
Gemeente Schiedam (wethouders en beleidsmakers).
Wat doen wij (nog meer)
Promoten van vrijwilligerswerk (campagnes - radio en krant).
Adviseren/ondersteunen van vrijwilligersorganisaties (vacaturebank, 1-op-1 advies, facebook en de
digitale nieuwsbrief).
Voorbeelden:
fondsenwerving, meedenken werving en begeleiding vrijwilligers, adviseren bij opzetten van
activiteiten.
Waarderen van vrijwilligers.
Deskundigheidsbevordering
Netwerkondersteuning.
Materiaal ontwikkeling (handboek, wervingstool).
Deskundigheidsbevordering.
Wat gedaan sinds maart
Organisaties bezocht.
Bijeenkomst voor bestuursleden.
Beursvloer.
Nieuw cursusaanbod
Campagne.
Waardering
Meer dan Handen Awards.
Dag van de vrijwilliger (7 december).
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Vrijwilligerspas
Contact
Servicepunt Vrijwilligers
Openingstijden, Hoogstraat 20
Maandag t/m woensdag 13.00 - 17.00 uur
Donderdag 09.00 - 13.00 uur
Vrijdag 10.00 - 14.00 uur
Mail: sf.dosreis@schiedam.nl
Telefoon: 010 - 219 45 37
www.vrijwilligersschiedam.nl
De voorzitter bedankt Sandy Dos Reis voor haar aanwezigheid en het geven van de presentatie.
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Wijkbudgetten

Er is een aanvraag besproken door de regiegroep:
Zaak 509353 B. Kleijer - AED → € 1.600,- / akkoord, toelichting vereist voor wat betreft de locatie,
veiligheid tegen diefstal en vernieling, bereikbaarheid en hoe de wijk komt te weten waar hij hangt.
Er lopen verschillende vergelijkbare initiatieven in de wijk. De wens van het wijkoverleg is om te
komen tot een dekkend netwerk (drie stuks?). Er is nog voldoende wijkbudget om in AED’s te
investeren. Ook in de Woudhoek is overigens belangstelling voor een wijkdekkend systeem. De
voorzitter gaat schakelen met de verschillende iniatiefnemers en kijkt of er kan worden afgestemd
met Woudhoek. Voorlopige reservering €4500,-.
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Presentatie buurtbemiddeling
Schiedam, door Maaike de Vries,
coördinator

Maaike de Vries, coördinator buurtbemiddeling Schiedam is vandaag aanwezig om een presentatie te
geven over buurtbemiddeling.

4.1 Doel van de presentatie wat is buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een samenwerking van de gemeente, Woonplus en de politie.
Vanaf 1 januari 2019 gaat buurtmiddeling weer open om casussen aan te nemen.
Buurtbemiddeling helpt bij het oplossen van diverse problemen. Bemiddelaars zijn onpartijdig en
praten met beide partijen. Er worden afspraken met beide partijen gemaakt waar de partijen zich aan
dienen te houden. Buurtbemiddeling is gratis.
Tijdens het overleg wordt een kort filmpje getoond over geluidsoverlast.
Buurtbemiddeling?
Conflict in eerste stadium.
Buren weer met elkaar in gesprek.
Preventief.
Wanneer buurtbemiddeling?
Welke klachten wel.
Welke klachten niet.
Voorwaarden.
Aanmelding en verder?
Contact met coördinator via Gemeente, Woonplus, politie of rechtstreeks bij de coördinator.
Intake aanmelder met coördinator.
Samenstelling van de teams.
Hoe gaat het in zijn werk?
Gesprek buur a.
Gesprek buur b.
Bemiddelingsgesprek.
Vrijwillgers gezocht
Er worden vrijwilligers gezocht die kunnen worden opgeleid tot vrijwilliger.
Mensen kunnen zich voor aanmelden. Ook de bronnen waar naar vrijwilligers gezocht kan worden
zijn van harte welkom.
Contactgegevens
Buurtbemiddeling@vrijwilligersschiedam.nl
Mobiel: 06- 44 71 77 99
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Vraag
Hoe vaak word je als buurtbemiddelaar per jaar ingezet en in welke wijk?
Maaike de Vries geeft aan dat hier nog geen overzicht voor is. Een vrijwilliger kan zelf aangeven
hoeveel tijd hij of zij heeft om zaken op te pakken. Gemiddeld zal dit liggen op een zaak per maand.
De inzet van een vrijwilliger is niet in de eigen wijk maar in een andere wijk in Schiedam. Er mag
geen connectie zijn tussen de bemiddelaar en de melder.
De Spalander
Maaike de Vries wordt aangeboden om een stukje te schrijven over buurtbemiddeling dat
gepubliceerd kan worden in De Spalander.
De voorzitter bedankt Maaike de Vries voor haar aanwezigheid en het geven van de presentatie.
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Oud en Nieuw

Herman Kriek geeft tijdens het wijkoverleg een presentatie over Oud en Nieuw.

5.1 De volgende punten worden besproken
Jaarwisseling '18/'19. Wat doet de gemeente om overlast te voorkomen?
Vuurwerk afsteken mag! Maar wel binnen bepaalde regels!
Oliebollen, champagne en vuurwerk. Het hoort allemaal bij de jaarwisseling.
Vanaf vrijdag 28 december mag er weer vuurwerk verkocht worden.
Afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
Vuurwerkvrije zones. Schiedam heeft 33 gebieden aangewezen waar ook tijdens de jaarwisseling geen
vuurwerk afgesloten mag worden. Bijvoorbeeld rondom kinderboerderijen, maneges,
verzorgingshuizen, speeltuinen etc.
Op de website van de gemeente Schiedam komt een interactieve kaart met de vuurwerkvrije zones.
Wat doen wij om overlast te voorkomen?
Extra inzet van team Toezicht en Handhaving, politie, brandweer, en Irado, extra ledigen van
ondergrondse containers, afsluiten prullenbakken en sommige speelplaatsen, potentiele
overlastgevers preventief waarschuwen, aandacht voor die plekken waar het het afgelopen jaar
onrustig was en inzamelen van kerstbomen en verwijderen brandbaar materiaal vóór de
jaarwisseling.
Ogen en oren van de wijk.
Als gemeente doen wij heel veel maar we kunnen niet overal zijn daarom maken wij graag gebruik
van u, inwoners van de stad. Verspreid over de stad zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief die in de
eindejaarsperiode door ons callcentrum een aantal malen worden benaderd om te horen hoe het bij
hun in de buurt gaat. Op basis van deze informatie gaan wij heel gericht op pad om uw buurt, schoon,
heel en veilig te houden.
Vuurwerk detectiesysteem en camera's.
In heel de stad staan antennes opgesteld die via driehoeksmetingen de locatie kan bepalen waar
vuurwerk wordt afgestoken. Op basis van deze informatie gaan de BOA’s en de politie heel gericht op
zoek naar “te vroeg afstekers”. Het detectiesysteem zorgt er voor dat de pakkans wordt vergroot en
dat we goed kunnen zien waar veel vuurwerk afgestoken wordt. Ook zullen er op de ons bekende
hotspots extra camera’s geplaatst worden zodat wij de situatie goed in de gaten kunnen houden.
Hoe kunt u ons helpen?
In de periode voor de jaarwisseling willen we zoveel mogelijk alle brandbare materialen van straat
hebben. Ziet u nog ergens stapels pallets, opslag van kerstbomen of andere materialen meldt het dan!
Wij zijn bereikbaar via:
Telefoon 14010
Whatsapp 06 30564971
De website: www.schiedam.nl (contactformulier)
BuitenBeter app
Op oudejaarsavond zijn wij alleen telefonisch bereikbaar
Of via de politie:
Telefoon 0900 8844
Spoed 112
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Vuurwerkafval opruimen
Direct na de jaarwisseling gaat Irado gelijk aan de slag om de stad weer schoon te maken. Niet overal
tegelijk. Eerst op de doorgaande wegen, daarna de overige straten. U kunt ook helpen!
Gezocht
extra ogen en oren
Burgernet
Samen voor een veilige buurt
Met je telefoon
Een misdrijf oplossen, een vermist kind opsporen, meehelpen om inbrekers en straatrovers te
pakken.
Meld je aan op BURGERNET.nl
Download de Burgernet App
Vragen? Tips? Suggesties?
Verzoek vanuit het overleg. Er hingen vorig jaar drie camera's (twee bij de speeltuinen De Hoven/De
Akkers en een in de buurt bij winkelcentrum Krona). Kunnen deze camera’s dit jaar weer op dezelfde
locaties worden geplaatst als vorig jaar? Herman Kriek gaat dit benoemen.
Ophalen kerstbomen door Irado. Vorig jaar was de communicatie omtrent de kerstbomen niet zo
goed. Kan er dit jaar beter gecommuniceerd worden over het ophalen van de kerstbomen? Herman
Kriek geeft aan dat Irado dit jaar een ander communicatiekanaal heeft.
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6

Mededelingen vanuit de
gemeente/stand van zaken
langlopende kwesties

DCMR reminder oproep zelfmeten
DCMR Milieudienst Rijnmond meet sinds 1969 de luchtkwaliteit in de regio. Op
www.luchtmeetnet.nl kunt u real-time zien waar de meetstations staan en of de luchtkwaliteit in orde
is. In 2019 wordt er exact 50 jaar gemeten. Daarom nodigt DCMR tien bewoners per gemeente uit
met hen mee te meten naar NO2-concentraties in de buitenlucht.
Voor verdere informatie zie het toegezonden e-mail bericht van het secretariaat wijkontwikkeling van
31 oktober 2018.
Fittest senioren 55+
De fittest voor senioren 55+ wordt op 17 november gehouden in de Woudhoek bij Wijkcentrum De
Brug. Een folder hiervoor wordt tijdens het wijkoverleg uitgedeeld.
De Akkers
De Akkers is met betrekking tot de ophoging van de wijk druk aan de slag met de klankbordgroep.
Sveadal
De voorzitter verwacht binnenkort te kunnen starten met de eerste bewonersbijeenkomst voor
Sveadal.
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Rondvraag

Kerstverlichting
De kerstverlichting in de wijk hangt al. Herman Kriek geeft aan dat ze nog bezig zijn om nieuwe
kerstverlichting op te hangen. Volgende week komt er nog kerstverlichting bij te hangen op de
locaties: Scheepvaartweg, Slimme Watering en Zwaluwlaan. Op de Kasteelweg zal nog wat
kerstverlichting verhangen worden en ook zullen er nog een aantal defecte kerstverlichtingen worden
gerepareerd. Volgend jaar krijgen we nieuwe aansluitingen voor de kerstverlichting en zullen de
stopcontacten waterdicht zijn.
Wandelen met de wijkboa
Bewoners die willen wandelen met de wijkboa Manuel Parreira de Silva door de wijk kunnen
hiervoor direct na het wijkoverleg een afspraak voor maken.
Wijkbel afgenomen in de Zwaluwflat
Bij de bewoners van de Zwaluwflat is een wijkbel afgenomen in de flat. Er is onderzoek gedaan onder
de bewoners om te kijken wat er nodig is om zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen
op een aantal gebieden. Dit was een onderzoek gericht op preventie.
Wateroverlast Göteborg
Vanuit het wijkoverleg wordt aangegeven dat er op de Göteborg wateroverlast is ontstaan. Evides is
hier een onderzoek naar aan het doen. Herman Kriek geeft aan dat deze wateroverlast niet is
ontstaan door een waterleiding. Op deze locatie is er sprake van water in de kruipkelders.
Maak uzelf sterk en voel u veilig!
De folder van seniorenwelzijn ' Maak uzelf sterk en voel u veilig!' wordt uitgedeeld tijdens het
wijkoverleg. Natalie Wassink geeft hier een toelichting op.

7.1 Sluiting
Het wijkoverleg Spaland-Sveaparken wordt om 21.30 uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen
voor zijn/haar komst en inbreng. Ter gelegenheid van het eind van het jaar krijgen alle deelnemers
een chocoladeletter als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Het volgend wijkoverleg Spaland-Sveaparken zal plaatsvinden op donderdag 31 januari 2019 om
19.30 uur in wijkcentrum De Brug.
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