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1

Welkom, vaststellen agenda,
mededelingen en aanvullende
agendapunten

Het wijkoverleg West wordt geopend en de voorzitter heet iedereen welkom.
Kan het wijkoverleg verzet worden naar de dinsdag i.v.m. de locatie/spiegelzaal en het tijdstip van
overleg? Dit jaar is verzetten niet meer mogelijk. Voorzitter komt hier nog op terug.
De Nieuwe Cultuurscout Margo Onnes stelt zich voor. Zij werkt sinds kort als cultuurscout voor de
wijken Zuid en West voor de Stichting Mooi Werk. Ze is ook filmmaker. Zij gaat zich inzetten om
mooie kunst- en cultuuractiviteiten op te zetten in de wijken.
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Omgekeerd afval inzamelen

Slimmer scheiden doen we samen. Nicole Cup van de gemeente en Jeffrey van Steenes van Irado
geven een presentatie over afval inzamelen.
Reacties
Verkeerd aanbieden van grof vuil op hotspots in West. (Frans Halsplein, Nicolaas Beetsstraat,
Vlaardingendijk/Aleidastraat). Het is een uitdaging om alles schoon te houden. Nicole Cup verzoekt
om meldingen te blijven doen. We zien dit probleem en de oplossing is niet voorhanden. Over een
paar maanden willen we een experiment gaan starten. Later hoort u daar meer over.
Kartonnendozen worden niet goed opgevouwen. Ondergrondse containers verstoppen of er wordt
ernaast geplaatst.
Waarom vooraf scheiden en waarom zoals in andere steden niet achteraf scheiden? De raad heeft
hiervoor gekozen en de kosten om restafval te verbranden zijn hoog.
Krijgen we ook zo’n groen matje om de restafvalcontainers. Er zijn een aantal verzoeken gedaan bij
voornamelijk de hotspots. Grasmatje rondom de containers ziet er leuk uit en mensen die zo’n zak bij
de container neerzetten voelen zich wel bezwaard. Maar het werkt alleen als het een verrassingseffect
heeft.
Waarom staan er op een smalle stoep op de Rembrandtlaan hoek Nicolaas Beetsstraat vijf
containers bij elkaar? Bewoners die geen pasje hebben zetten hun vuilnis ernaast. Nicole Cup
verwijst naar de afstemming binnen het project Schrijversbuurt.
De platen rondom de containers zijn niet of heel moeilijk toegankelijk met scootmobiels of rollators.
Meerdere locaties worden benoemd waar de bakken op vrijdag al vol zijn en vervolgens in het
weekeinde vuilnis er naast wordt geplaatst: Jan Vermeerstraat, Genestetstraat en op het
Rubensplein. Graag aandacht daarvoor. Nicole Cup verzoekt zeker te blijven melden dan kan er
gekeken worden naar de frequentie van het ledigen van de bakken.
Hoe zit het met bedrijfsafval van winkeliers. Winkeliers kunnen afspraken met Irado hebben over het
ledigen van hun bedrijfsafval in de restafvalcontainers. Het is afhankelijk van het contract van die
ondernemer. Een aantal winkeliers betalen reinigingsrecht. We bekijken van te voren per sector
hoeveel er ongeveer aan afval kan ontstaan bijv. een supermarkt heeft beduidend meer afval dan een
kleinere winkel.
De vuilniswagen komt door de Alberdingk Thijmstraat en die vuilniswagen kan daar de bocht niet
maken. Deze melding zal bekeken worden.
Graag meer aandacht voor het schoonmaken van de containers. Het ziet er vaak vies uit.
Is het plaatsen van camera’s bij hotspots en optie? Nee, een camera kan niet eenvoudig geplaatst
worden. Daarover moet eerst een verzoek bij de officier van justitie worden neergelegd en dit moet
heel goed onderbouwd worden.
Wat zijn de kosten voor de afvalstoffenheffing? Dit jaar is dat rond de 300 euro. Het bedrag is in
2012 een keer flink verhoogd. De verhoging is gebruikt worden voor afvalbeheer en nu deze is
kostendekkend. De kosten zijn sinds 2012 nagenoeg gelijk gebleven, ondanks de verhoging van de
belasting door rijksoverheid. De rijksoverheid zet belasting op restafval van 10 euro per jaar per
woning.
De Groente Fruit en Etenswaren /GFE-proef in West: Jeffrey van Steenes geeft een toelichting op
het onderzoek van de universiteit Tilburg, waarbij meerdere projecten in Nederland worden
onderzocht om de scheiding van GFE te kunnen verbeteren.
Bewoners melden dat er veel (onder)huurders zijn in panden die omdat ze geen pasje hebben hun
afval niet kwijt kunnen. Graag melden zodat er actie kan worden genomen. Inmiddels hebben we
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betere contacten met uitzendburo’s die zorgen dat hun werknemers de regels weten van het afval
wegbrengen. Sommige uitzendburo’s hebben ook een huismeester die erop toe ziet.
Bewoner van de Veearts meldt dat hij de vorige keer had gevraagd om een pasje voor het GFE-afval.
Meerdere mensen in het appartementencomplex aan de Veearts hebben interesse in een pasje voor
het GFE-afval. Jeffrey van Steenes komt hierop terug bij de bewoner.

2.1 Presentatie Buurtbemiddeling: is doorgeschoven
naar overleg van 1 juli aanstaande.
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Verslag van 4 februari 2019

Pagina 1
Er is een andere lay-out toegepast want het verslag komt na akkoord van het wijkoverleg op de
website. Deze moet toegankelijk zijn voor iedereen, o.a. beter leesbaar voor mensen met een visuele
beperking.
Agendapunt 1.
We zijn ons aan het beraden hoe we de evaluatie van het project Schrijversbuurt kunnen opzetten in
samenspraak met de werkgroep bewoners van de Schrijversbuurt.
Pagina 2
Agendapunt 1. Enquête mobiliteit inclusief ervaringen parkeren
Deze enquête zal voor de zomer gaan plaatsvinden in de wijken West en Zuid. Alle bewoners zullen
huis aan huis een brief ontvangen met een link naar het internet. Vooraf zullen er experimenten op
het gebied van mobiliteit in de wijk plaatsvinden en in de wijk zal het deelnemen aan de enquête
gepromoot worden.
Reactie: Een deelnemer meldt dat hij tegen parkeervergunningen voor motoren is.
Pagina 4
Agendapunt 4. Verkeersveiligheidsbox
Deelnemer meldt dat hij op de smiley op de Burgemeester Knappertlaan een snelheid van 72 km per
uur heeft gelezen.
Meldingen van verkeersovertredingen: Vanaf de Nicolaas Beetstraat / Alberdingk Thijmstraat: veel
spookrijders en automobilisten die te hard rijden. Idem vanaf de Mesdaglaan richting Graaf
Florisstraat. Het eenrichtingsverkeer in de Schrijversbuurt vraagt nog om gewenning. Voorzitter zal
deze meldingen doorgeven aan de wijkboa’s en de verkeerskundige van de vakgroep mobiliteit.
Een deelnemer merkt op dat er de laatste tijd weinig wijkboa’s te zien zijn in de Schildersbuurt.
Arjan Breider (vakgroep Mobiliteit) wil binnenkort een gesprek organiseren met de werkgroep
Burgemeester Knappertlaan over de stand van zaken tot nu toe over o.a. maatregelen met betrekking
tot de snelheid en de verlichting bij de oversteekplaatsen.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, het verslag d.d. 4 februari 2019 wordt goedgekeurd.

3.1 Aanvragen wijkbudgetten
Aanvraag voor welkomfeest nieuwe bewoners aan de Liduinastraat (Het gewilde Westen) is
goedgekeurd voor 1500 euro. Aanvraag voor Voedselbank tuinieren op Vijfsluizen is goedgekeurd
voor 2740 euro.
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4

Stand van zaken van projecten in de
wijk / rondvraag

Raadsbezoek van 30 mei jl.
Voorzitter geeft een korte terugkoppeling van het bezoek van de raad aan de wijk West. Een aantal
deelnemers die bij het speeddaten met raadsleden zijn aangeschoven melden dat ze het fijn vonden
om in gesprek te gaan met de raadsleden. Veel besproken onderwerpen waren: parkeren,
verkeersveiligheid, de staat van verschillende (leegstaande) panden en overbewoning en de
daarmee gepaarde overlast.
Opmerking: uitnodiging voor het speeddaten is veel te laat verzonden.
Gezien de tijd wordt de lijst van stand van zaken van projecten in de wijk nagestuurd.

4.1 Spreekuur bij het WOT gaat van start
Judith Grootfaam meldt het spreekuur met diverse partijen bij het WOT aan de St. Liduinastraat
Vanaf 1 april is er een avond-spreekuur, dat is maandagavond van 18.00 - 20.00uur. Tevens worden
de flyers van het WOT uitgedeeld.

4.2 Rondvraag
Aandacht voor het overlastgevende pand op het Frans Halsplein. Bewoners melden dat inmiddels de
bewoners uit dat pand zijn vertrokken maar ze gaan weer naar andere panden in West.
Graag overzicht van aanpak wijken voor West. Voorzitter gaat daar achter aan.
De buitenbeterapp. Is er inzicht over het aantal meldingen en de acties erop?
Bewoner meldt zijn particuliere overlastsituatie en de niet meer betrokkenheid van de gemeente
daarbij. Hij meldt dat hij als individuele burger niets kan. Hij roept de gemeente Schiedam hierbij te
ondersteunen of de regie te nemen.
Bewoners verwijzen ook naar de gemeente om de rol te pakken bij de overlastsituaties op het gebied
van overbewoning, illegale bewoning etc. De voorzitter verwijst naar de acties van de gemeente die
hierover op stapel zijn. Ze zal de link op de website nasturen.
Bewoner vraagt aandacht voor de snelheid op de Rembrandtlaan en het ontbreken van zebrapaden
door de herinrichting.
Deelnemer aan buurtpreventie vraagt om serieuzer om te gaan met de meldingen van buurtpreventie.
Er worden vele meldingen gedaan maar men ziet geen actie of terugkoppeling.
Bewoonster meldt dat het verkeerd parkeren gevaar oplevert. Verzoek om meer handhaving hierop.
Aandacht voor het parkeren voor uitgangen bij de Genestetstraat. Kan er geen maatregel worden
getroffen door bijv. een paal of hekwerk te plaatsen. Voorzitter neemt contact op met projectleider
Schrijversbuurt.
Het wijkoverleg West wordt beëindigd en iedereen wordt bedankt voor de komst en de inbreng.
Het volgend wijkoverleg West vindt plaats op 1 juli 2019 om 20.00 uur.
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