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1 Opening en verslag                               

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte  welkom voor het wijkoverleg 

Woudhoek. 

Er zijn afmeldingen ontvangen van: BdK, PvO, HB, WV, SV, MK,              A. den Ouden (WOT) 

Wijkagent Hamza Sarac is er tijdje uit geweest maar is nu weer terug en neemt vanaf vandaag weer 

deel aan het wijkoverleg. 

 
 

1.1  Verslag bijeenkomst 13 februari 2019 

Pagina 5 

Kastelenbuurt 

Bij de Coenradiestraat is een breed fietspad zonder middenpaaltje. Automobilisten gebruiken dit 

fietspad nu om de wijk uit te komen. Inmiddels is er mail contact geweest met de projectleider René 

Alberts. Het is echter nog niet duidelijk of op deze locatie een middenpaaltje geplaatst gaat worden. 

Herman Kriek geeft aan dat hij de situatie ter plaatst gaat bekijken. Actie Herman Kriek 

 

Pagina 7 

Presentatie buurtbemiddeling Schiedam, door Maaike de Vries, coördinator. 

De voorzitter gaat Maaike de Vries uitnodigen voor het volgende wijkoverleg dat wordt gehouden op 

3 juli. Actie voorzitter 

 

Pagina 8 

Afval the Challenge 

Gevraagd wordt of de resultaten in kostenreductie bekend zijn en hoe dit wordt verrekend naar de 

bewoners? De voorzitter geeft aan dat deze resultaten bij hem niet bekend zijn. Vanuit de 

rijksoverheid is er wel een belastingstijging doorgevoerd waardoor de kosten niet omlaag gaan maar 

omhoog. Momenteel wordt dit gecompenseerd met de kostenreductie zodat de kosten niet omhoog 

gaan. Voor verdere informatie verwijst de voorzitter naar Nicole Cup de procesmanager voor afval. 

Nicole is de bereiken via het mailadres n.cup@schiedam.nl of via het algemene telefoonnummer van 

de gemeente Schiedam 14010.  

 

Pagina 11 

Ludiek afvalbord 

Er staan sinds kort in Park Woudhoek (2) en op het Geuzenplein (1) groene ludieke afvalborden. De 

bewoners van het Royaardsplein zouden ook graag zo’n bord krijgen. Herman Kriek gaat dit 

bekijken. Actie Herman Kriek 

AED’s 

In totaal komen er vijf AED’s die 24/7 beschikbaar zijn in de wijk.  

De locaties dienen nog besloten te worden met de groep. Actie bewoners 

Royaardsplein 

De lijnen van de parkeervakken zijn vervaagd. Kunnen deze lijnen een keer opnieuw worden 

aangebracht? Herman Kriek geeft aan dat de lijnen nog gezet worden. Verder zijn er geen op- of 

aanmerkingen. De notulen van 13 februari 2019 worden vastgesteld, met dank aan de notulist.     

 

mailto:n.cup@schiedam.nl
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2 Korte presentatie Stedelijk Museum 
Schiedam- Dorien Theuns 

Dorien Theuns geeft een korte presentatie voor het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum wil 

programma’s ontwikkelen met de mensen uit de stad.  

   

Post/Delete van 16 maart t/m 16 juni 2019 

Jongeren laten op de sociale media vooral een perfect plaatje van zichzelf zien. Wat is het effect 

daarvan? En bestaat perfectie? Daarover gaat de tentoonstelling Post/Delete, het perfecte plaatje. 

De presentatie is een initiatief van twee leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Schiedam en geeft 

een kijkje in de belevingswereld en het onlinegebruik van jongeren. Er zijn kunstwerken, vlogs, 

posted/deleted foto’s en verschillende Instagram-projecten.  

 

2.1 Stem op ons 

Het Stedelijk Museum is een van drie genomineerde musea voor de grootste culturele publieksprijs 

van Nederland: de BankGiro Loterij Museumprijs 2019. Stem op ons en misschien wint u daarmee 

een reis naar New York voor twee personen. Om deze prijs in de wacht te kunnen slepen dienen 

mensen op de foto gaan met een bord van het museum. Deze foto dient vervolgens geplaatst te 

worden op sociaal media. De deelnemers van het wijkoverleg gaan hiervoor met z’n allen op de foto. 

Als het museum de prijs wint dan wordt met het gewonnen prijzengeld het plein bij het museum 

opgeknapt.  

 

Voor meer informatie zie www. stedelijkmuseumschiedam.nl. 

De voorzitter bedankt Dorien voor het geven van de presentatie.  
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3 Parkeren in de wijk (ingevoegd 
agendapunt)   

Een groep bewoners van het Faassenplein is vandaag naar het wijkoverleg gekomen omdat zij willen 

praten over de parkeerproblemen op het Faassenplein. De voorzitter was niet op de hoogte van de 

komst van deze bewoners naar het wijkoverleg, maar wil de bewoners toch even aan de woord laten.  

 

 

3.1 De volgende punten worden besproken 

   

De bewoners geven aan dat er niet voldoende parkeerplekken zijn en dat er grote bomen staan 

waarin een hoop vogels zitten. Bij de bomen wordt overlast ervaren van vogelpoep. 

In de avond zijn de parkeervakken helemaal vol. Ook zijn er auto’s die verkeerd parkeren en zo twee 

vakken bezet houden.  

Er worden sinds een paar weken ineens bekeuringen uitgeschreven voor auto’s die geparkeerd staan 

buiten de parkeervakken. De wijkboa Erik Stuijvers geeft aan dat hij vorige maand 143 meldingen 

heeft ontvangen vanuit de wijk over fout geparkeerde auto’s. Dit aantal kan niet genegeerd worden. 

In de wijk mag alleen geparkeerd worden in de parkeervakken en niet daarbuiten. De fout 

geparkeerde auto’s zijn eerst een tijd gewaarschuwd en daarna zijn er bekeuringen uitgeschreven.  

Gevraagd wordt hoe de bewoners staan tegenover betaald parkeren. Dat is bespreekbaar. 

Een aantal jaren geleden zijn er, toen de wijk werk opgehoogd, vanuit de bewoners suggesties gedaan 

naar de gemeente om het parkeerprobleem aan te pakken. Deze suggesties zijn niet meegenomen. De 

voorzitter geeft hier op aan dat niet alle bewoners dezelfde wensen hebben. Het resultaat is een 

compromis van de verschillende invalshoeken.  

Kan er geen plek in de wijk gecreëerd worden waar bedrijfsbussen kunnen parkeren?  

Kan er via de gemeente een flyer in de wijk rondgebracht worden waarin aangegeven staat dat er 

sprake is van verkeersoverlast in de wijk en dat handhaving hierop bekeurd?    

 

De voorzitter doet het voorstel om een apart overleg in te plannen om te kijken wat de mogelijkheden 

zijn. Bij dit overleg zouden zo’n 20 mensen uit de wijk aanwezig kunnen zijn een collega van de 

afdeling Verkeer en de wijkboa.  De aanwezige bewoners vinden dit een goed idee.   
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4 Ontwikkelingen Bachplein/Hof van 
Spaland    

De procesinformatie herontwikkeling Hof van Spaland/Bachplein van 4 april 2019 wordt uitgedeeld 

tijdens het wijkoverleg. De deelnemers worden verzocht om deze procesinformatie zelf door te lezen. 

Als er vragen zijn kunnen deze via e-mail gesteld worden aan de voorzitter.  

 
 

4.1 Wijkpeil Heijermansflat, presentatie van Natalie 
Wassink, seniorenwelzijn 

 

Natalie Wassink geeft vandaag tijdens het wijkoverleg een presentatie over seniorenwelzijn.  

 

De volgende punten worden besproken: 

Over twee weken wordt gestart met wijkpeil hier in de wijk bij het Heijermansplein. Senioren worden 

uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Het gesprek aangaan met de bewoners achter de voordeur. 

Deze gesprekken zijn voornamelijk preventief en zijn bedoeld om de toekomstige zorg voor te zijn.  

Van de signalen en de resultaten van wijkpeil wordt een analyse gemaakt die wordt teruggekoppeld 

naar de bewoners zelf en naar de samenwerkingspartners.  

De aanpak in het Heijermansflat is een samenwerking tussen seniorenwelzijn en het WOT.  Door 

middel van een brief en een flyer die huis aan huis wordt bezorgt. In deze brief staan ook foto's van de 

mensen die ze aan huis kunnen verwachten. Politie, BOA's en Woonplus zijn hierover geïnformeerd.  

Bewoners kunnen meedoen door middel van het ophangen van een ja/nee flyer. 

De bewoners krijgen een map met informatie en het aanbod van de wijk op activiteiten, 

thuisadministratie e.d. 

Op 28 april worden de brieven verstuurd.  

Start onderzoek wijkpeil Heijermansflat is op 6 mei. 

 

De voorzitter bedankt Natalie voor het geven van de presentatie.  
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5 Wijkbudget      

Er zijn acht aanvragen besproken door de regiegroep:  

De heer dB - vullen hanging baskets Feministenbuurt Zuid, € 358,- / gehonoreerd. 

De heer P - verversen plantenbak Hovenierstraat/Touwslagerpad, € 75,- / gehonoreerd. 

Mevrouw dK - vieren start zomervakantie Botenbuurt (5e editie), € 675,- / gehonoreerd. 

Mevrouw dK - Oranje Bridge Drive in Ontmoetingscentrum De Werf, € 1.150,- / gehonoreerd voor 

250,- de ijscoboer wordt niet gefinancierd vanuit het wijkbudget. Rest van het bedrag dient uit het 

wijkbudget van de andere wijken te komen die ook meedoen. 

De heer vZ - AED in de Woudhoek, € 1.600,- / meneer wist niet dat we al drie AED's hadden 

aangeschaft.  Er wordt € 700,- voor een cursus voor ongeveer tien mensen uit de wijk gereserveerd 

vanuit het wijkbudget.  

De heer dV - verversen plantenbakken Grimbergpad, € 200,- / gehonoreerd. 

Mevrouw R - buitenspeeldag 2019, € 1.000,- / gehonoreerd. 

Mevrouw V – verkeersmaatje,  € 75,- / gehonoreerd. 

 

De regiegroep heeft voorafgaand aan dit wijkoverleg overleg gehad met regiegroep Centrum. 

Deelnemers van de regiegroep Centrum gaan alle wijken af om informatie te verzamelen en om te 

kijken waar het wijkbudget aan wordt uitgegeven. Als alle regiegroepen bezocht zijn wordt er een 

voorstel geschreven. Een idee dat al werd aangegeven is het ophangen van een flyer bij een activiteit 

dat wordt gefinancierd vanuit het wijkbudget. Wellicht komen er nog meer leuke ideeën voort uit 

deze inventarisatie.  
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6 Toelichting traject ‘Samen 
Schiedam’ binnen het sociaal 
domein door Jeroen Dejalle, 
beleidsadviseur jeugd en onderwijs, 
gemeente Schiedam 

Jeroen Dejalle is samen met Leonie Dekkers samen werkzaam als beleidsadviseur jeugd en onderwijs 

bij de gemeente Schiedam.  

 

Samen Schiedam is een nieuwe manier waarop gemeente en partners samen de welzijnssubsidies 

verdelen. Met Samen Schiedam creëren bewoners(initiatieven), gemeente en (organisaties van) 

professionals algemeen toegankelijke en collectieve voorzieningen voor (en door) de inwoners. 

Hierdoor kunnen de Schiedammers prettig samenleven en meedoen in de stad. Ze kunnen vlakbij 

huis terecht voor ‘lichte’ en samenhangende ondersteuning bij het aanpakken van schulden, 

eenzaamheid, overgewicht of opvoedingsproblemen.  

 

Door deze ondersteuning in het alledaagse ontstaat op termijn een stadsbrede, sterke sociale basis. 

Op dit moment zijn er vier thematafels ingericht waaraan partners met elkaar samenwerken: 

ontmoeten, opgroeien, gezondheid en veerkracht.  

Geïnteresseerden kunnen meer over Samen Schiedam lezen op de website: www.samenschiedam.nl  

 

De voorzitter mailt de presentatie mee met het verslag. Actie voorzitter. 

 

De voorzitter bedankt Jeroen voor het geven van de presentatie.  

  
 
 
 

http://www.samenschiedam.nl/
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7 Mededelingen vanuit de 
gemeente/stand van zaken 
 langlopende kwesties 

Wist je dat algemeen 

De wist je dat algemeen wordt uitgereikt tijdens wijkoverleg.  

 

Wist  je dat wonen 

De wist je dat wonen (in verband met stopzetten subsidie SOBO) wordt uitgereikt tijdens het 

wijkoverleg.  

 

Folder Bewonersgroep Noordrand 2025 

De folder Bewonersgroep Noordrand 2025 wordt uitgedeeld tijdens het wijkoverleg.  

 

Plek om folders neer te leggen 

Als iemand nog een plek weet om folders neer te leggen dan kan dit via e-mail doorgegeven worden 

aan de voorzitter.  

 

 

7.1 Rondvraag 

Groenstrook Brederoweg inzaaien 

Gevraagd wordt wanneer de groenstrook aan de Brederoweg ingezaaid gaat worden.  Herman Kriek 

gaat hier navraag over doen.  Actie Herman Kriek 

 

Brederoweg voorzien van rood asfalt 

De Brederoweg is een 30 km zone. Om dit duidelijker te krijgen wordt gevraagd of het asfalt hier in 

het rood uitgevoerd kan worden. De voorzitter denkt niet dat dit kan maar neemt dit punt ter 

bespreking mee. Actie voorzitter 

 

Snelheidsmeting Kasteelweg 

De anonieme snelheidsmeting op de Kasteelweg heeft alweer en tijdje geleden plaatsgevonden. Uit 

deze meting kwam naar voren dat 78% van het verkeer te hard reed. Nu hangt er een smiley. Op deze 

smiley is meer  rood te zien als het groen.  Gevraagd wordt of de anonieme snelheidsmeting hier 

nogmaals kan worden gedaan. Herman Kriek gaat dit bekijken. Actie Herman Kriek 

  

Bomen langs de Kasteelweg 

Langs de Kasteelweg zouden nog Liquedambar bomen geplaatst worden. Komen deze bomen er nog 

en wanneer worden ze dan geplaatst. Herman Kriek gaat dit bekijken. Actie Herman Kriek 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur, alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar 

komst en bijdrage.  

 

Het volgende wijkoverleg staat gepland op 3 juli 2019 om 19.30 uur  in Wijkcentrum De Brug.  
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