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Inhoudsopgave 

1 Hoofdstukkop Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.1 Paragraafkop Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
1.1.1 Paragraafkop subkop Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
1.2 Paragraafkop Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
1.2.1 Paragraafkop subkop Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2 Hoofdstuktitel Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1 Paragraafkop Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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1 Opening en verslag vorig overleg 

1.1 Opening 

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

Woudhoek. 

Er zijn afmeldingen ontvangen van: CV, WV, HB, MK, FvH, Marije van der Kruk (cultuurscout) 

Maaike de Vries is vanwege ziekte vandaag afwezig. Dit agendapunt (5) zal door de voorzitter 

opnieuw ingepland worden.  

 

 

1.2 Verslag bijeenkomst 14 november 2018 

Pagina 2 

-Royaardsplein/hoek Voorberghlaan 

Ondergrondse GFT, de problemen rondom de ondergrondse GFT zijn opgelost. 

-Slot Loevesteinstraat 

Kan er bij de speelplek bij Slot Loevestein een prullenbak geplaatst worden? De prullenbak is 

inmiddels geplaatst.  

 

Pagina 4 

-Kolenbranderstraat 

In het middengedeelte van de speeltuin staat een speeltoestel met een kapotte ondergrond. De 

kapotte ondergrond is gerepareerd.  

-Kolk 

Ter hoogte van huisnummer 27 aan de Annie Salomonshof is een kolk weggezakt. Dit probleem is 

verholpen.  

-Van Dalsumlaan 

Hobbel in asfalt (waar de tram oversteekt) ligt van zuid naar noord een hobbel in het asfalt over de 

hele breedte van de weg, de hobbel is eruit gehaald.  

 

Pagina 10 

-Kastelenbuurt 

Concrete vragen over het project over wat mogelijk vergeten zou kunnen zijn vallen nog onder het 

project (projectleider René Alberts). Punten ter bespreking zijn via de voorzitter doorgegeven aan 

René. Van de projectleider is tot op heden geen reactie ontvangen.  

-Coenradiestraat 

Nieuw geconstateerd punt, bij de Coenradiestraat is een breed fietspad zonder middenpaaltje. 

Automobilisten gebruiken dit fietspad nu om de wijk uit te komen. De voorzitter gaat dit nogmaals 

doorgeven aan René. Actie voorzitter 

-Trambaan 

Meerdere hekken langs de trambaan vanaf de halte Bachplein tot aan het Hof van Spaland zijn kapot 

gereden door de werklui die hier werkzaam waren namens de RET. Ook doet de bel het niet bij de 

tramoversteek. Herman Kriek heeft dit nogmaals gemeld bij de RET. De RET zorgt voor de reparatie.  
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Pagina 12 

-Heijermansplein 

Als het mogelijk is zou er eventueel een plantenbak geplaatst kunnen worden op het doodlopende 

stuk bij het Heijermansplein. Deze plantenbak wordt echter niet bijgehouden door de gemeente. 

Herman Kriek geeft aan dat er voor een plantenbak wel een aanvraag ingediend  dient te worden. 

Actie bewoners 

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 14 november 2018 worden vastgesteld, met 

dank aan de notulist.  
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2 Terugblik oud en nieuw door 
wijkboa Erik Stuijvers  

Erik Stuijvers stelt zijn collega Sardar Karadagi voor. Erik geeft aan dat hij de wijk Sveaparken erbij 

krijgt. Hij gaat samen met Sardar Karadagi Woudhoek en Spaland-Sveaparken doen. 

 

Erik heeft nog twee openstaande vragen van Hans Loendersloot de directeur van basisschool De 

Klinker. 

Kunnen de scholen meegenomen in de vuurwerkvrije zone?           

Er staat voor volgende week een afspraak ingepland op school waar dit punt besproken wordt.  

Kunnen de scholen meegenomen worden tijdens de inspectierondes? Dit is gebeurd.  

  

2.1 Terugkoppeling over Oud & Nieuw 

Besproken punten: 

-Schade Schiedam breed € 62.000,-. 

-Schade Woudhoek € 1.369,- (vorig jaar was dit € 1.370,-). 

-Hekelaarpad schade aan kunstgras. 

-Koggeschip schade aan een afvalbak en op het Royaardsplein is een putdeksel teruggeplaatst.  

-Er zijn diverse branden geweest op straat. Op het Royaardsplein is nog steeds de schade van een 

brand te zien. Hiervoor is een melding gedaan via de BuitenBeter app.  

-Op het Royaardsplein is het vuurwerkteam actief bezig geweest na diverse meldingen.  

-Op de Voorberghlaan wordt het afsteken van vuurwerk ieder jaar erger. Toezicht en Handhaving is 

overdag langs geweest omdat er een vuurpot was aangestoken. Aan de bewoners werd gevraagd of ze 

hier last van hadden. Wat is het beleid hierin? Wat mag wel of wat mag niet? Een vuurpot aansteken 

mag niet maar een vuurkorf aansteken mag wel, omdat hier maar beperkte brandstof in kan.  

-De kerstbomen die uitgezet zijn zouden weer opgeruimd worden. Aangegeven wordt dat de 

communicatie over het aftuigen en ophalen van de kerstbomen niet goed en tijdig is verlopen.  

Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar. Het zou fijn zijn als de bomen dan weer op locatie zouden 

worden opgehaald en dat er helder en tijdig gecommuniceerd zou kunnen worden.  Actie Arie den 

Ouden (WOT) en Irado 
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3 Terugblik op project 'Bewegen op 
recept' door Bianca  Weber, 
beweeg- en sportregisseur 
gemeente Schiedam en  presentatie 
project 'Lekker bezig Schiedam' 
door  beweegcoach Alwin van 
Alphen. 

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. 

 

3.1  Projecten in Noord 

Fittest voor 55 + op 23 maart in Kethel. Een flyer is beschikbaar. 

Senioren boekje bewegen en sporten. Bewegen op recept.  

 

Voor verder informatie: 

website: lekker bezig Schiedam 

alwin@lekkerbezigschiedam.nl  

 

3.2  Bianca Weber, beweeg & sportregisseur gemeente 
Schiedam & projectleider bewegen op recept, 
vertelt iets over bewegen op recept. 

Bewegen op recept 

Gestart in 2018. 

Doel: vanuit gezondheidszorg structureel laten bewegen inactieve volwassenen. 

Doelgroepen: chronisch zieken en ouderen. 

Traject van 3 maanden. 

Fittesten & tussentijdse evaluatie.  
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3.3 Participerende partijen 

Doorverwijzers: 

Huisartsengroep Kethel, Huisartsen Schiedam Noord en diëtiste Weekstartgezond. Traject voor 3 

maanden sporten waarbij je betaald voor 2 maanden sporten. De bedoeling hierachter is dat mensen 

na die 3 maanden doorgaan met sporten.   

Beweegaanbieders:  

Fysiotherapie Hofstra (bootcamp), fysiotherapie Schiedam Noord (wandelen op niveau), de fietsende 

fysio (bewegen op muziek), sportinstituut Schiedam (fitness) Smrti (yoga) en Optisport (zwemmen).  

 

Resultaten toe nu toe worden getoond. Bewegen op recept was een pilot. Na de evaluatie in 2018 is 

besloten hiermee door te gaan. Het streven is een uitbreiding naar heel Schiedam.  

 

Voor verder informatie: 

bianca@lekkerbezigschiedam.nl 

  

De voorzitter bedankt Alwin en Bianca voor hun aanwezigheid en het geven van de presentatie.   
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4 Wijkbudgetten 

Er zijn twee aanvragen besproken door de regiegroep:  

19INK00496 – PvO – Hanging baskets Voorberghlaan vullen  € 250,- / akkoord. 

PvO – Kinderfeest € 1.500,- / akkoord. 

 

Er is een verzoek van de regiegroep Centrum ontvangen om de werkwijze te vergelijken/kijkje in de 

keuken + nadenken over campagne om wijkbudget bekender te maken. De regiegroep is van harte 

welkom.  

 

Het kredietoverzicht wijkbudget is voor het volgende wijkoverleg weer bijgewerkt en beschikbaar. 

Hoogte wijkbudget 2019 € 25.100,-.  
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5 Toelichting 'omgekeerd inzamelen' 
van afval in Schiedam  door Nicole 
Cup (gemeente) en Jeffrey van 
Steenis (Irado) 

Jeffrey van Steenis van Irado is aanwezig bij het wijkoverleg om een toelichting te geven over 

‘omgekeerd inzamelen’ van afval in Schiedam.  Nicole Cup wordt vanwege ziekte vervangen door 

Michael Wilke. 

 

5.1 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 

   

Een van de maatregelen die voortkomt uit het afvalbeleidsplan Afval the Challenge is het restafval 

verminderen in de laagbouw.  

 

5.2   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.  

 

Wijziging inzameldag 

Buurten: 

Van donderdag naar dinsdag: De La Marplein, Frenkelpad, Gimbergpad, Voorberghlaan. 

Van maandag naar dinsdag: Royaardsplein en naastgelegen Hoppesingel.  

Start in maart. 

Restafval en gft, vanaf de omwisseling: pmd en gft. 

Brief op huisadres.  

 

Omwisseldag: van rest naar pmd 

Restafvalcontainer: 

Geleegd en gewassen. 

Restafval containers worden voorzien van oranje clips. 

Formaat 240 liter. 

Feministenbuurt 

Pmd-kliko wordt ingenomen. 

Ledigingsfrequentie: 1x per 2 weken, na evaluatie optie: 1x per 3 weken. 
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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 meldt je dan aan bij de voorzitter. Actie bewoners  

   

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.  

 

5.3  Slimmer scheiden doen we samen.  

 

Vragen? afvalcoach@irado.nl 

 

De presentatie wordt door de voorzitter toegezonden aan de deelnemers van dit wijkoverleg.  Actie 

voorzitter 

 

Vraag vanuit aanwezigen:  

Waarom stapt Schiedam ook niet over op nascheiding? Jeffrey van Steenis geeft aan dat Schiedam 

blijft bij een combinatie van voor- en nascheiding, omdat dat uiteindelijk goedkoper is voor de 

bewoners. 

  

De voorzitter bedankt Jeffrey voor zijn aanwezigheid en het geven van de toelichting. 
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6 Presentatie werkzaamheden WOT 
door Arie den Ouden 

Arie den Ouden is vandaag aanwezig om een presentatie te geven over de werkzaamheden van het 

WOT. Arie is de opvolger van Brenda Flapper.  

 

Tijdens het wijkoverleg wordt de Nieuwsbrief van het WOT  

uitgereikt (nummer 7 – december 2018). 

   

 

6.1 Besproken activiteiten 

Ondersteuning groep ouders voor kinderen met autisme. 

Deze bijeenkomsten vinden plaats in De Valm 1 x per 2 maanden. Op 2 april wordt er een avond in de 

Spelenfabriek georganiseerd voor kinderen met autisme. De kinderen kunnen gebruik maken van alle 

spellen die hier aanwezig zijn. De ouders zijn er ook bij.  De bedoeling van deze activiteit is om de 

kinderen met elkaar in contact te brengen.  

Krijg de kleertjes.  

Ruilbeurs voor kleding. Deze vindt een keer per maand plaats in de Buurtvlinder op een zaterdag.  

Het tennisproject is een project wat al wat langer loopt. Mensen in beeld bij het WOT worden in staat 

gesteld om te kunnen tennissen.  

Op initiatief van Seniorenwelzijn heeft is een wijkpeil afgenomen bij bewoners van de Zwaluwflat 

(seniorenonderkomen). Hier zijn zaken naar voren gekomen die verder ontwikkeld gaan worden.  

Het project wijkpeil gaat ook lopen in de Heijermansflat in de loop van dit jaar.  

De straatteams hebben weer een kerstboom gekregen.  

Er gaat een nauwere samenwerking plaatsvinden tussen Dock en het WOT Groenoord voor het 

ophouden van jongeren die zich storend gedragen. Een snelle manier van uitwisseling om actie te 

ondernemen. Is een groepsapp waarin ook de wijkboa's zitten.  

De amusegroep in de Buurtvlinder iedere 3e donderdag gaat door. Deze groep draait al weer een paar 

jaar en is inmiddels een aardige groep geworden.  

 

De voorzitter bedankt Arie voor zijn aanwezigheid en het geven van de presentatie.   
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7 Mededelingen vanuit de 
gemeente/stand van zaken 
 langlopende kwesties 

Smileys 

De drie smileys staan op de volgende locaties:  

Van Dalsumlaan bij de kruising. 

Muiderslotweg bij de voetbalkooi. 

Ambachtweg.  

 

Stembureau 

Er worden nog mensen gezocht die op 20 maart en 23 mei de stembureaus willen bevolken. Voor 

vrijwilligers staat hier een beloning tegenover. Zie voor verdere informatie de toegezonden         e-

mail van 5 februari. 

 

Ludiek afvalbord 

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

voorzitter vraagt waar er nog meer zo’n bord geplaatst zou kunnen worden.  Actie bewoners 

 

AED’s 

Eind vorig jaar zijn er 3 AED’s besteld voor de wijk Spaland/ Sveaparken en 3 AED’s voor de wijk 

Woudhoek. Deze AED’s worden in maart geleverd. Met een groepje bewoners uit beide wijken wordt 

bekeken worden waar deze AED’s kunnen hangen (buiten het zicht). Bij de Plusmarkt en de 

DrieMaasStede hangt een AED die straks openbaar te gebruiken is. In totaal komen er dus vijf AED’s 

in de wijk. Als iemand hier over mee wil denken dan kan dat. Actie bewoners 

 

 

 



Verslag Wijjkoverleg Woudhoek 

 

13 

8 Rondvraag 

Royaardsplein 

De lijnen van de parkeervakken zijn vervaagd. Hierdoor parkeren mensen verkeerd. Kunnen deze 

lijnen een keer opnieuw worden aangebracht? Herman Kriek gaat dit bekijken. Actie Herman Kriek 

   

Brederoweg 

Van de Brederoweg zijn tekeningen gezien. Gevraagd wordt wanneer de werkzaamheden gaan 

starten. De voorzitter geeft aan dat hij hier nog geen planning voor heeft gezien.  

 

Ambulancepost op de Zoomweg 

Gevraagd wordt of bij een melding voor uitrukken van een ambulance gelijk de sirenes aan gaan of 

pas later. De wijkagent geeft aan dat bij uitrukken bij een prio 1 melding de ambulance sowieso uit 

dient te rukken met sirene en zwaailicht tot op de plaats van bestemming.  

 

Wijkagent 

Het jaar waarneming van wijkagent Ruurd Postma zit er over 2 maanden weer op. Zijn collega gaat 

het werk weer oppakken.  

 

Verkeersoverlast 

Wat zijn de mogelijkheden om verkeersoverlast qua parkeren in de wijk aan te pakken. Herman 

Kriek geeft aan dat de mogelijkheden hierin beperkt zijn. Hij gaat dit samen met de wijkboa bekijken. 

Actie Herman Kriek en Eric Stuijvers 

 

Inloopspreekuur 

Op donderdag 14 februari van 14.30 uur tot 16.00 uur houdt de wijkagent Ruurd Postma samen met 

de wijkboa Eric Stuijvers en de wijktoezichthouder Herman Kriek een inloop spreekuur bij 

wijkcentrum de Burg.  

U kruipt toch niet achter de geraniums 

Natalie Wassink van Seniorenwelzijn deelt de folder ‘U kruipt toch niet achter te geraniums’ uit 

tijdens het wijkoverleg. In totaal zijn er 6 bijeenkomsten in ontmoetingscentrum De 5 Molens op 5, 

12, 19 en 26 maart plus 23 en 30 april van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

Informatie/inschrijven: Seniorenwelzijn, telefoonnummer  

010 - 2486888 of info@seniorenwelzijn.nl 

   

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 10 april 2019 om 19.30 uur in Wijkcentrum De Brug.  
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