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1 Opening 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom voor het 

wijkoverleg Woudhoek. 

 

Er zijn afmeldingen ontvangen van: BdK, MvdK, RP, AV, FvdH 

 

1.1 Verslag bijeenkomst  5 september 2018 

Pagina 1 

Ophoging Kasteelweg  

Bij de 2e kruising rechtsaf vanaf de Scheepvaartweg/Muiderslotweg (nabij voetbalveldje) zit een 

versmalling in de weg. De bocht vanuit deze straat is hierdoor erg krap voor grote voertuigen. 

Herman Kriek gaat deze bocht bekijken.  

Herman heeft hierover navraag gedaan bij de afdeling Verkeer. De afdeling Verkeer geeft aan dat de 

bocht op deze locatie goed is qua draaistraal. 

 

Pagina 2 

Duurzaam wonen 

Op de open dag heeft een bewoner een warmtescan aangevraagd, maar tot nu toe heeft hij niets 

vernomen. Ook vraagt men zich af op welke wijze Schiedammers subsidie kunnen aanvragen voor het 

verduurzamen van hun woning. De voorzitter verwijst naar de beleidsadviseur Rob van Huis van het 

Servicepunt Woningverbetering. Hij vraagt hem contact met de bewoner op te nemen. De afspraak 

met Rob van Huis is inmiddels gemaakt.  

 

Pagina 4 

Wijkbudget 

De akkoord aanvragen € 3.000,- uit dit verslag staan niet op het kredietoverzicht wijkbudget 

Woudhoek van 12 november 2018. De voorzitter gaat hiermee aan de slag. 

 

Pagina 5 

Wijk en de mensen 

Marije van der Kruk, cultuurscout bij Mooi Werk, heeft een wandeling door de wijk gemaakt met 

PvO. Mensen die het leuk om met Marije een wandeling te maken door de wijk kunnen dit doorgeven 

aan de voorzitter.  

 

Pagina 6 

Ondergrondse GFT Royaardsplein/hoek Voorberghlaan 

Aangegeven wordt dat de ondergrondse GFT op het Royaardsplein/hoek Voorberghlaan de afgelopen 

periode constant vol zaten. Hierdoor werd er door de bewoners afval naast de containers geplaatst. 

Dit is diverse keren gemeld. Nicole Cup geeft aan dat er in juni/juli bij Irado problemen zijn geweest 

met het meldingssysteem. Dit systeem zou nu weer goed moeten werken. Vanuit het wijkoverleg 

wordt aangegeven dat het probleem met bijplaatsen van afval naast de containers nog steeds speelt. 

Ook geven de volle bakken en het bijplaatsen van afval ratten overlast. Herman Kriek heeft na het 

vorige wijkoverleg gelijk een mail gestuurd naar Irado. Irado heeft het probleem ter plaatste bekeken. 

Momenteel wordt er door Irado nog gezocht naar een oplossing hiervoor.  
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Slot Loevesteinstraat 

Kan er bij de speelplek bij de Slot Loevesteinstraat een prullenbak geplaatst worden?  

Herman Kriek geeft aan dat de prullenbak besteld is. De prullenbak zal in het nieuwe jaar geplaatst 

gaan worden.  

 

Pagina 7 

Kastelenbuurt 

Bij de speelplek van de Kastelenbuurt staan twee bankjes. Op deze bankjes hangt veel jeugd rond die 

voor overlast zorgen. De voorzitter geeft aan dat deze bankjes beter vervangen zouden kunnen 

worden voor losse krukjes. De voorzitter gaat dit bespreken met de projectleider Rene Alberts. De 

voorzitter is bij de speelplek wezen kijken. Bij deze speelplek staan al losse krukjes.  

 

Platanen 

De platanen op het Heijermansplein en het Faassenplein verliezen hun schors. Deze schors ligt nu in 

de kolken langs de stoepranden in de parkeervakken. Hierdoor kan bij regen het water niet weglopen 

en staat de straat blank. Deze melding is ook al een keer doorgegeven via de BuitenBeter app. 

Herman Kriek geeft door dat deze locaties inmiddels zijn geveegd door Irado.  

 

Werkzaamheden tram 

Bij het SOBO zijn nog al wat klachten ontvangen over het vervangend vervoer dat is ingezet tijdens de 

werkzaamheden aan de tramrails. Komt hier nog een evaluatie over bij de gemeente Schiedam? De 

wijkprocesmanager Bobby Scheepe zoekt dit uit. De voorzitter heeft dit gecheckt bij Bobby Scheepe. 

Zij heeft contact gehad met de projectleider bij de RET en heeft alle klachten bij hem gemeld. Deze 

punten worden geëvalueerd bij de RET en zullen te zijner tijd worden toegezonden aan de 

deelnemers van het wijkoverleg. 

 
Pagina 8 

Ophoging Toneelspelersbuurt 

Wanneer wordt de Toneelspelersbuurt opgehoogd? De voorzitter geeft aan dat ieder jaar de prioriteit 

voor het ophogen van de wijken wordt vastgesteld.  De planning wordt hier ook ieder jaar op 

aangepast. De voorzitter heeft hier navraag over gedaan. De Toneelspelersbuurt staat vanaf 2024 in 

de planning.  

 

Speeltuin Muiderslotstraat 

In de speeltuin van de Muiderslotstraat zijn twee schommels geplaatst. Een kind dat langs fietste op 

het fietspad kreeg bijna een schommel tegen het hoofd. De voorzitter geeft aan dat de speeltoestellen 

worden geplaatst door Irado en dat deze voldoen aan de veiligheidseisen. Herman Kriek heeft de 

situatie ter plaatste bekeken en geeft aan dat het speeltoestel met de schommels goed is geplaatst.    

 

Kolenbranderstraat 

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

Kriek heeft de situatie ter plaatste bekeken. De kapotte ondergrond zal in het nieuwe jaar worden 

gerepareerd.  
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Pagina 9 

Kolk  

Ter hoogte van huisnummer 27 aan de Annie Salomonshof is een kolk weggezakt. Herman Kriek pakt 

dit punt op. De voorzitter geeft aan dat dit soort meldingen doorgegeven kunnen worden via het 

algemene telefoonnummer van de gemeente Schiedam 14010 of via de BuitenBeter app. Hermen 

Kriek geeft aan dat hij deze melding via de BuitenBeter app heeft doorgegeven.  

 

Hobbel in asfalt 

Bij de Van Dalsumlaan (waar de tram oversteekt) ligt van zuid naar noord een hobbel in het asfalt 

over de hele breedte van de weg. Herman Kriek heeft de situatie ter plaatste bekeken en heeft 

hiervoor melding uitgezet bij de RET.  

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 5 september 2018 worden vastgesteld, met 

dank aan de notulist. 
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2 Presentatie Servicepunt Vrijwilligers 
Schiedam door Sandy dos Reis  

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

Schiedam.  

 

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). 

Vrijwilligerspas. 
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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 

 

Mensen die op de hoogte gehouden willen worden over het Servicepunt Vrijwilligers kunnen zich 

inschrijven voor de nieuwsbrief.  

 

Vraag: 

Hoeveel vrijwilligers zijn er  in Schiedam? 

Het aantal vrijwilligers in Schiedam is niet bekend. Daar zal eerst onderzoek naar gedaan moeten 

worden. Bovendien hoeven mensen ook niet ingeschreven te staan bij het Servicepunt Vrijwilligers.  

 

De voorzitter bedankt Sandy Dos Reis voor haar aanwezigheid en het geven van de presentatie. 
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3 Wijkbudget 

 

 

Er zijn drie aanvragen besproken door de regiegroep: 

 

AED 

Mevrouw van den Berg - wil een AED aanschaffen voor de wijk - paar vragen: welke locatie is het 

beste in de wijk qua verdeling, hoe blijft ie toegankelijk en dient aangesloten op elektriciteitskastje. 

Regiegroep en wijkoverleg zijn enthousiast voor de aanschaf van meerdere AED’s in de wijk, zodat er 

een goede spreiding is. Het lijkt ook handig om af te stemmen met Spaland-Sveaparken (omdat daar 

ook een vergelijkbare wens leeft, maar ook voor de cursus voor mogelijke gebruikers). Er is nog 

voldoende wijkbudget voor de aanschaf van drie AED’s. De voorzitter gaat met het aanschaffen van 

een AED en de genoemde punten aan de slag. Reservering €4500,-  

 

Schilderbijeenkomst 

Mevrouw Tajmoli - schilder bijeenkomsten voor vrouwen - geen begroting en niet bekend voor 

welke vrouwen - verzoek is afgewezen. 

 

Kerstactiviteit 

Mevrouw Angenent Koperslagerhof - binding kerstactiviteit -  € 500,-  toegekend. Met de mededeling 

dat dit geld niet bestemd is voor de aanschaf van eten en drinken.  

 

Smileys 

De Woudhoek heeft nu twee smileys en  een smiley vast op de Kasteelweg vanuit het project. Is er 

interesse om nog een smiley aan te schaffen? De kosten voor een smiley liggen tussen de € 4.000,- en 

€ 4.500,-. Tijdens het overleg wordt besloten om nog een smiley aan te schaffen.  

Ook besproken: er bestaat ook een soort smiley met een spaarsysteem. Kan dit een keer  

bekeken worden qua mogelijkheid?  

Verzocht wordt om een smiley op te hangen tussen de tram en de Van Dalsumlaan en de smiley van 

de Kolenbranderstraat wordt verplaatst naar de Ambachtsweg. 
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4 Kennismaken met de Wijkboa: Erik 
Stuijvers 

De wijkboa Erik Stuijvers stelt zich voor tijdens het wijkoverleg.  

Erik wordt ingezet als wijkhandhaver in de wijk. Hij werkt nauw samen met wijkagent Ruurd Postma 

en de collega’s van de afdeling veiligheid. Doordat de politie kampt met capaciteitsproblemen is de 

politie minder in de wijk te vinden en kunnen een aantal zaken opgepakt worden door de 

wijkhandhaver.  

Meldingen kunnen per e-mail worden doorgeven aan Erik via zijn e-mailadres: 

che.stuijvers@schiedam.nl. Geïnteresseerde kunnen een visitekaartje van hem meenemen.  

 

 

4.1 Oud en Nieuw 

Erik Stuijvers geeft tijdens het wijkoverleg een presentatie over Oud en Nieuw. 

 

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 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 inwoners van de stad. Verspreid over de stad zijn ongeveer 50 vrijwilligers actief die in de 

eindejaarsperiode door ons callcenter 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 kunnen 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! 



Verslag Wijkoverleg Woudhoek 

 

10 

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  

 

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? 

Vuurwerkvrije zone rondom scholen. Hoe krijg je scholen in de vuurwerkvrije zone? Team Veilig gaat 

hierover. Erik Stuijvers neemt deze vraag mee. 

Kunnen de scholen meegenomen worden tijdens de inspectierondes? Erik Stuijvers zal dit 

punt bespreekbaar maken bij Handhaving.  

Er zijn vuurwerkpakketten die het hele jaar gekocht en afgestoken mogen worden. Voor huisdieren is 

dit erg vervelend. Dit is inderdaad vervelend maar hier kan helaas niets aan gedaan worden.  

Voor welk soort vuurwerk wordt het detectiesysteem ingezet? Er wordt gehandhaafd op legaal en 

illegaal vuurwerk afgestoken voor 31 december voor 18.00 uur met het detectiesysteem. 
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5 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. 

 

Kastelenbuurt 

De kastelenbuurt is nog niet klaar! Er komt nog een voetpad bij de Kasteelweg kant fysio.     De paden 

rondom hoge hekkenplein worden ook nog opgehoogd. De aannemer is even niet werkzaam in 

verband met het bestellen van het materiaal. Concrete vragen over het project over wat mogelijk 

vergeten zou kunnen zijn vallen nog onder het project (projectleider Rene Alberts). Punten ter 

bespreking met Rene kunnen doorgegeven worden aan de voorzitter. Bij deze het verzoek om zaken 

die niet kloppen met de inrichtingstekening of ontbrekende zaken zo gedetailleerd mogelijk door te 

geven.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luchtmeetnet.nl/
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6 Rondvraag 

 

Vrijwilligerspas 

Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een organisatie en die in aanmerking willen komen voor een 

vrijwilligerspas kunnen hun naam, adres en geboortedatum doorgeven aan de voorzitter. 

 

Lichtmast 

Tijdens het overleg wordt doorgegeven dat de lichtmast op de kruising Van Dalsumlaan/Brederolaan 

kapot is. Herman Kriek geeft door dat hij deze melding al heeft ontvangen en doorgegeven aan 

Stedin.  

 

Trambaan 

Meerdere hekken langs te 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 gaat hiermee aan de slag.  

 

Heijermanstuintje 

Er is een budget aangevraagd voor Heijermanstuintje. Dit budget is gehonoreerd. Echter in juni 

was het te warm om te planten. Nu is het de bedoeling om wat boompjes te planten en het 

overgebleven budget wordt dan gebruikt in het voorjaar. Als het budget wordt doorgeschoven naar 

2019 dan dient dit formeel aangegeven te worden bij de voorzitter.  

 

Onkruid 

Vanuit het overleg wordt aangegeven dat er te weinig onderhoud wordt gepleegd aan het onkruid en 

de snoeiwerkzaamheden in de wijk. Herman Kriek geeft aan dat de wijk niveau C heeft dit betekent 

dat er onkruid mag staan. Dit soort vragen kunnen voortaan met foto doorgezet worden via de 

BuitenBeter app.  

 

Jeu de boules baan  

Kunnen er via het wijkbudget gele steentjes worden aangevraagd voor de jeu de boules baan en kan 

het onkruid hier worden weggehaald? De voorzitter geeft aan dat de steentjes aangevraagd kunnen 

worden via het wijkbudget. Herman Kriek gaat het weghalen van het onkruid bij de baan bespreken 

met Irado.  

 

Kerstactiviteit Botenbuurt 

Bewoners uit de Botenbuurt willen vanuit het wijkbudget met kerst een activiteit gaan organiseren 

voor de kinderen. Het draaiboek en de begroting is af. De voorzitter geeft aan dat beide stukken aan 

hem toegezonden kunnen worden.  

 

Wijkboa 

Aan Erik Stuijvers wordt gevraagd wat zijn uitvalbasis is. Zijn uitvalbasis is het Stadserf. Erik geeft 

aan dat een wijkboa niet altijd in de wijk is. Zijn specialisatie is de wijk, maar de wijkboa wordt ook 

ingezet voor zaken die spelen in andere wijken. Erik is dus niet iedere dag lopend, op de fiets of in de 

auto te zien in de wijk. Opgemerkt wordt dat er een aantal fietsers veel te hard door de wijk rijden. 

Aan Erik kunnen de tijdstippen en de locaties doorgegeven worden zodat hij dit een keer gaan kan 

bekijken. 
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De voorzitter geeft aan dat de vraag (zo concreet mogelijk) via mail aan hem gezonden kan worden 

zodat hij deze uit kan zetten bij de afdeling Verkeer.  

 

Feestverlichting 

Tijdens het vorige wijkoverleg is besloten om de feestverlichting nog een stukje uit de breiden. 

Herman Kriek geeft aan dat er nog een aantal armaturen bijgeplaatst zullen worden.  

 

Jaarplanning 

Gevraagd wordt over de jaarplanning voor de wijkoverleggen voor 2019 al beschikbaar is. De 

voorzitter geeft aan dat het secretariaat hier nog mee bezig. Zodra de planning gereed is wordt deze 

aan de deelnemers van het wijkoverleg toegezonden. 

 

Verslagen van de wijkoverleggen 

Aangeven wordt dat de verslagen van de wijkoverleggen niet staan op de site van de gemeente 

Schiedam. De voorzitter geeft aan dat dit klopt. De website wordt momenteel opnieuw ingericht. Het 

doel is wel om de verslagen weer op de site te plaatsen.  

 

Heijermansplein 

Op het doodlopende stuk bij het Heijermansplein rijden auto's regelmatig erg hard. Er zit hier een 

drempel die nagenoeg gelijk is met de straat. Auto's staan hier half of helemaal op de stoep Wat 

betreft de verkeersdrempel gaat Herman Kriek bekijken wat de mogelijkheden zijn. Als het mogelijk 

is zou er eventueel ook een plantenbak geplaatst kunnen worden. Deze plantenbak wordt echter niet 

bijgehouden door de gemeente.  

 

 

6.1 Sluiting 

 

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

komst en bijdrage. Ter gelegenheid van het eind van het jaar krijgen alle deelnemers een 

chocoladeletter als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar.  

 

Het volgende wijkoverleg staat gepland op 13 februari 2019 om 19.30 uur in Wijkcentrum De Brug 
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