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1 Opening en mededelingen 
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2 De voorzitter opent de vergadering 
om 20.00 uur en zij heet iedereen 
welkom. 

Mededeling:  

WOT West gaat begin december verhuizen van het Rubensplein naar de Sint Liduinastraat, in het 

voormalige pand van de apotheek. 

 

 

2.1 De jaarwisseling 2018 en 2019 door wijkboa’s 

Toezicht en Handhaving:  

Pim de Wit, coördinator, stelt zich voor. De wijkboa’s Cees van den Hoonaard en Erik Jan de Held 

zullen de presentatie van de jaarwisseling 2018/2019 verzorgen.  

 

Het afsteken van vuurwerk mag maar er zijn regels aan verbonden: 

Vanaf 28 december mag er vuurwerk verkocht worden. Het afsteken mag alleen op 31 december 

tussen 18.00 en 2.00 uur. Schiedam heeft 33 vuurwerkvrije zones. Het zijn kwetsbare zones zoals de 

verzorgingshuizen, dierenasiels etc. Deze vuurwerkvrije zones zijn te zien op de website van de 

gemeente Schiedam. Handhaving en toezicht draaien op oudejaarsdag extra lange diensten vanaf 

10.00 uur ‘s ochtends tot 3 uur ’s nachts. Tevens is er ook extra inzet van Irado en de politie.  

 

Preventieve maatregelen:  

Er worden camera’s geplaatst in Schiedam, zeker op aandachtslocaties. Van tevoren worden  

sommige speelplaatsen afgesloten alsook prullen bakken en ondergrondse containers zoals plastic en 

papier. Er vinden vuurwerklessen plaats aan de groepen 7 en 8 van de basisschool waaraan de 

vuurwerk-brillen ook worden uitgedeeld. 

 

Ogen en Oren van de wijk: 

Er zijn een vijftigtal vrijwilligers die zich hebben opgegeven voor Ogen en Oren van de wijk en zijn op 

een lijst gezet. Als er mensen zijn die aan die lijst willen worden toegevoegd dan kunt u zicht uiterlijk 

medio december melden weten via 14010 of via de wijkregisseur West. 

 

Het vuurwerkdetectiesysteem:  

Door de stad zijn er al twee jaar geleden een aantal antennes geplaatst, die worden rond de 

kerstperiode geactiveerd. De politie en handhaving & toezicht krijgen een signaaltje via de app en 

kunnen daardoor snel op de locatie zijn waar het vuurwerk wordt afgestoken. Het moet wel zichtbaar 

zijn dat er op een bepaalde plek enorme knallen zijn 
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2.2 Vragen/opmerkingen 

 
Waar staan die antennes van het vuurwerkpreventiesysteem? 

Het gaat om driehoeksmetingen van drie masten en binnen die driehoek zitten 33 verschillende 

kwetsbare plaatsen waar op gehandhaafd moet worden.  

 

Kan daar extra inzet gepleegd worden?  

Er is niet voldoende capaciteit op inzet te plegen op de 33 kwetsbare plekken. Pakkans door gebruik 

van de app is wel groter.  

 

Hoe wordt het aangegeven dat het om een vuurwerkvrije zone gaat?  

Dit wordt niet aangegeven via een bord, wel via allerlei lokale media zoals het Stadsblad en via de 

gemeentelijke site. Ook wordt sociale media zoals Instagram, twitter en Facebook ingezet. 

 

Verzoek om de informatie over Oud en Nieuw groter en opvallender in het Stadsblad te zetten.  

 

Worden scholieren op de middelbare scholen voorgelicht?  

De wijkboa’s neemt deze suggestie meer en hij zal het intern meenemen.  

 

Graag aandacht voor hoeken met geparkeerde auto’s in de wijk. Zeker bij incidenten tijdens Oud en 

Nieuw waardoor de hulpdiensten geen goed doorgang kunnen hebben. 
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3 Cultuurscout Alysia van Dijk 

Alysia van Dijk is de nieuwe cultuurscout van Stichting Mooi Werk in West. Ze is zelf ook bewoner 

van West. Als bewoners ideeën hebben om leuke dingen te organiseren op het gebied van cultuur en 

kunst dan kan Alysia benaderd worden.  

 

3.1 Schrijversbuurt 

 

Alysia meldt het project Raamgedichten. In dit project wil zij bewoners leren dichten en er zullen een 

4 tal workshops plaats vinden. Het doel is om bewoners uit de Schrijversbuurt mooie gedichten te 

laten maken en die op hun ramen te laten ophangen. Alle gedichten worden gebundeld op een soort 

kaart, zodat je de route kunt lopen. Ze deelt de flyers uit en nodigt de bewoners uit om deel te nemen. 

Tevens zal de oplevering van de Schrijversbuurt aan het gedichtenproject gekoppeld worden. 

 

 

 



Verslag Wijkoverleg West 

 

7 

4 Verslag vorige vergadering 

4.1 Pagina 1 

N.a.v. agendapunt 1 

Bij het kopje vragen/opmerkingen – De wijkregisseur is er nog niet aan toegekomen stje te verkrijgen 

met daarop alle contactgevens en de bereikbaarheid van de medewerkers van stichting Dock. 

 

N.a.v. agendapunt 3 

Bij de eerste alinea over peiling parkeerdruk in West en Zuid – het college wil graag aandacht voor 

duurzame alternatieven van mobiliteit waarbij het autobezit misschien verminderd kan worden en 

daarmee de parkeerdruk in de wijken. Te denken valt aan andere vervoersvormen zoals het openbaar 

vervoer, diverse vormen van auto delen, gebruik van elektrische fiets en scooter. De Reisbeweging is 

gevraagd een rol te spelen in de informatieverstrekking, de bewustwording van duurzame 

alternatieven mobiliteit en het laten ervaren van deze alternatieven. Een aftrap zal op de kerstmarkt 

in Zuid gegeven worden waar bewoners uit west en zuid welkom zijn. Uitnodiging volgt. 

Volgend jaar zal de peiling worden gehouden in de wijken west en zuid, nadat bewoners meer 

geïnformeerd zijn over de duurzame alternatieven van mobiliteit.  

 

Vragen/opmerkingen 

Een deelnemer denkt dat het hebben van een elektrische fiets wel diefstalgevoelig is. Graag aandacht 

hiervoor. 

 

4.2 Pagina 3 

N.a.v. agendapunt 3 

Eerste alinea over: de bijeenkomst verkeersveiligheid BK-laan – bij de stukken van het volgend 

wijkoverleg West zal de evaluatie hierover worden toegevoegd 

 

 

4.3 Pagina 4 

N.a.v. agendapunt 6 

Over: de bouw van de Maurits – de bezwaren lopen nog en de  

omgevingsvergunning is afgegeven maar is nog niet onherroepelijk. 

 

N.a.v. agendapunt 6 

Over: het verzoek voor het schoonmaken van de restafvalcontainers – er zijn inmiddels meerdere 

containers schoongemaakt.   

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen het verslag d.d. 1 oktober 2018 wordt goedgekeurd,  met 

dank aan de notulist. 
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5 Wijkbudget 

Vijf aanvragen zijn behandeld en goedgekeurd door de regiegroep Wijkbudget West: 

Halloweenfeest 2018: deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 300,-; 

Oudejaarsfeest: deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 150,-; 

Kerstdiner voor ouderen: deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 1500,-; 

Straatfeest Graaf Florisstraat: deze aanvraag is goedgekeurd voor € 750,-; 

Afscheidsreceptie van de voorzitter BVSW: deze aanvraag is goedgekeurd voor € 525,- 

 

Na verwerking van alle aanvragen hebben wij een vrij besteedbaar bedrag rond € 15.000 en dat 

bedrag gaat mee naar volgend jaar. 

 

Reactie:  

Is het mogelijk om de AED bij het wijkondersteuningsteam op te hangen? De voorzitter zal contact 

hierover opnemen met het WOT West. 
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6 Stand van zaken projecten in de wijk 

Sint Liduinastraat:  

Bouw ‘Het Gewilde Westen’ dat gaat heel hard. Het is de bedoeling om dit het tweede kwartaal 2019 

op te leveren. Komt dat beeld “Pegasus” terug? We gaan samen met de bewoners kijken waar ie op de 

groenstrook/speelplek in de Liduinastraat terugkomt. 

Fabribuurt/Frankelandbuurt en Liduinabuurt:  

Het streven is om de klankbordgroep eind van het jaar, begin 2019 bij een te laten komen en daarna 

een grote bijeenkomst voor de buurten te houden. 

Herinrichting Schrijversbuurt:  

Begin volgend jaar opleveren gekoppeld aan het project Raamgedichten. Hoe staat het met het 

verzoek van electrische oplaadpalen in de Rembrandtlaan? Wijkregisseur gaat dit na. 

De WOH, nieuwbouw in de Distillateursbuurt:  

Op 14 november is een bijeenkomst geweest en mensen kunnen hun zienswijze inleveren voor de 

twee geplande appartementsgebouwen.  

Voormalig pand van de Rijnmondslager aan de Rembrandtlaan/Nicolaas Beetsstraat: 

D&S vastgoed is bezig om het pand verder te ontwikkelen. Op dit moment is de gemeente met deze 

ondernemer in gesprek, het is een particulier initiatief.   
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7 Rondvraag 

 

-Waarom zijn er twaalf kleine boompjes bij de Vlaardingerdijk geplant op nog geen drie meter van 

hele grote bomen? Bewoonster van de Vlaardingerdijk geeft toelichting op de bewonersinspraak en 

draagvlak bij de plannen van de herinrichting Schrijversbuurt.   

-Verzoek om meer handhaving op te hard rijden op diverse lanen en straten in de wijk. En ook graag 

handhaving op het tegen het verkeer inrijden o.a. Genestetstraat, Rembrandtlaan etc. 

-Kan er wat gedaan worden aan het lawaai van bepaalde auto’s en motoren? Graag verzoek met 

locaties en tijdstippen doorgeven aan de gemeente.  

-Er zijn panden met vermoedens van overbewoning. Wijkregisseur vraagt om bij vermoedens dit te 

melden bij de gemeente contact@schiedam.nl of 14010. 

-Kunnen er ook bakken voor het verzamelen van brood in West komen, net als in Oost? 

Wijkregisseur zal de vraag meenemen naar de procesmanager Afval en reiniging 

-Kunnen bedrijven en winkels ook gebruik maken van de restafvalcontainers 

GFE-afvalbakken. Heeft het experiment al wat opgeleverd?  

-Komt er een zebraoversteek op de Rembrandtlaan? Wijkregisseur gaat dit na. 

-Hoe kan ik bezwaar maken tegen een fietstrommel op het Frans Halsplein? Bij de publicatie staat de 

procedure vermeld.   

-Is het Rubensplein een rotonde of een doorgaande weg.   

-Graag aandacht voor kamerverhuur bij de voormalige bakker Dirk 

Wassenaarsstraat/Bilderdijkstraat. 

 

7.1 Sluiting 

Bewoonster op de Vlaardingerdijk nodigt de deelnemers uit op 31 december aan de Vlaardingerdijk 

om één oliebol te nemen. 

Het wijkoverleg West wordt afgesloten en alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar komst en 

inbreng tijdens de vergadering.  

 

Het volgend wijkoverleg West zal plaatsvinden op 4 februari 2019. 
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