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1 Opening en verslag bijeenkomst 10 
april 2019 

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

Woudhoek. 

 

Er zijn afmeldingen ontvangen van: PvO, WV, HB, MH, BL 

 

De voorzitter laat de presentielijst rondgaan. Als de gegevens niet goed op de lijst staan dan kunnen 

de aanpassingen op de lijst worden gezet of  per e-mail worden toegezonden aan: 

secretariaat.wo@schiedam.nl.   

 

1.1   Verslag bijeenkomst 10 april 2019 

 

Pagina 5 

Ludiek afvalbord 

De bewoners van het Royaardsplein zouden graag een ludiek afvalbord krijgen op het plein. De 

precieze locatie wordt nog bekeken.  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. De voorzitter geeft aan dat de laatste mensen benadert worden voor plaatsing 

van een AED aan een woonhuis/pand. Als de locaties vastgesteld zijn wordt er gestart met het 

training van de vrijwilligers.  

De aanmeldingen als vrijwilliger voor de AED training verloopt moeizaam.  

Stem op ons 

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

van Nederland: de BankGiro Loterij Museumprijs 2019. Het Stedelijk Museum is 1e geworden en 

heeft   € 100.000,- gewonnen.  

 

Pagina 9 

Groenstrook Brederoweg inzaaien 

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

geeft aan dat nog beslist dient te worden (beleid) welke stroken wel of niet ingezaaid gaan worden.  

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 geeft aan dat dit beleidsmatig niet mogelijk is. In 

Schiedam worden alleen de fietspaden uitgevoerd in rood asfalt.  

Snelheidsmeting Kasteelweg 

Gevraagd wordt of de anonieme snelheidsmeting nogmaals kan worden gedaan op de Kasteelweg. 

Herman Kriek geeft aan dat de anonieme snelheidsmeting hier binnenkort wordt opgehangen. De 

resultaten van de meting zullen gecommuniceerd worden naar Ruud van er Pol ter vergelijking met 

de vorige meting.  Actie Herman KriekVerder zijn er geen op- of aanmerkingen.  

 

De notulen van 10 april 2019 worden vastgesteld, met dank aan de notulist.  
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2 Presentatie Buurtbemiddeling 
Schiedam, door Maaike de Vries, 
coördinator 

Maaike de Vries geeft tijdens het wijkoverleg een presentatie over de werkzaamheden van 

buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een samenwerking tussen gemeente, Woonplus, politie en 

buurtbemiddeling.  

 

Wanneer buurtbemiddeling? 

Kleine irritaties, conflict in eerste stadium. 

Welke klachten wel: geluidsoverlast, irritaties etensgeuren, dieren en tuinen. 

Wanneer niet: verslavingsproblematiek, ook niet tussen buren en instanties bemiddelen,  

psychologische klachten. 

Voorwaarden. De buren dienen op de hoogte te zijn dat er overlast wordt ervaren.  

Aanmelding komt binnen bij coördinator via gemeente, Woonplus, politie of rechtstreeks. 

Samenstelling team vrijwilligers (altijd twee die samen op pad gaan). 

 

Hoe gaat het in z'n werk? 

Gesprek buur a. 

Gesprek buur b. 

Bemiddelingsgesprek. 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

Je krijgt een training om buurtbemiddelaar te worden! 

buurtbemiddeling@vrijwilligersschiedam.nl 

06 – 44 71 77 99 

Folders zijn aanwezig om mee te nemen. 

 

Vragen 

Hoeveel gesprekken worden er per maand/jaar gehouden. -> Sinds januari zijn er 30 zaken 

behandeld. 

In hoeveel gesprekken worden zaken opgelost? -> Het is moeilijk om resultaat gericht aan te geven 

wat het voeren van een gesprek oplevert en hoeveel gesprekken er nodig zijn.  

Hoeveel gesprekken ga je per jaar voeren als buurtbemiddelaar? -> Hoeveel keer je op stap wilt gaan 

mag je zelf bepalen.  

In welke wijken komen conflicten voor. -> De conflicten komen in alle wijken voor, maar de wijk 

Nieuwland springt er wel uit.   

Hoe lang duurt de training voor buurtbemiddelaar. -> De training bestaat gemiddeld uit 6 dagdelen. 

Dit kunnen zowel avonden als zaterdagen zijn.  

Wat is de doorlooptijd van een conflict? -> De doorlooptijd is snel. Het duurt maximaal een maand 

voor de melding is afgehandeld.  

Hoe zit het met de particuliere verhuurbedrijven? -> De particuliere verhuurbedrijven draaien niet 

mee met de buurtbemiddeling. Ze weten wel dat de buurtbemiddeling bestaat.  

 

De voorzitter bedankt Maaike voor het geven van de presentatie. 
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2.1 Staat van de wijk door Anke de Bruijn, 
beleidsmedewerker onderzoek en statistiek van de 
gemeente Schiedam  

 

Anke de Bruijn kan vandaag niet aanwezig zijn bij het wijkoverleg. Maaike zal worden uitgenodigd 

voor het volgende wijkoverleg.  

 

De voorzitter deelt alvast het overzicht van de wijken uit. Dit overzicht kunnen de deelnemers alvast 

zelf bekijken.  
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3 Wijkbudget 

 

Er zijn  aanvragen besproken door de regiegroep:  

Mevrouw van T - camping Woudhoek → € 3.500,- / gehonoreerd. 

Mevrouw B - straat BBQ Van Rijkpad → € 372- / gehonoreerd. 

Speelotheek Ikke - Lego- en Duplodag → € 900- / gehonoreerd. 

 

Momenteel wordt het volgende punt uitgewerkt: 

Jongerenfestival. Jongeren van 12/18 jaar profiteren nergens aan mee in de Noordrand. Er zijn 14 

jongeren gevonden die hieraan willen meehelpen samen met Cultuur. Het sportpark heeft 

aangeboden dat de jongeren welkom zijn. De financiering zou rond moeten kunnen komen. De 

regiegroep wil hier ook creatief/  financieel over meedenken. Als het allemaal lukt dan gaat het 

jongerenfestival plaatsvinden op 31 augustus.  
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4 Terugkoppeling parkeeroverleg 
Faassenplein met Antonio Baglieto, 
verkeerskundige gemeente 
Schiedam 

Antonio Baglieto, verkeerskundige van de gemeente Schiedam is vandaag aanwezig om een 

terugkoppeling te geven over het parkeeroverleg van het Faassenplein.  

 

Besproken punten 

Is het mogelijk om te parkeren langs de weg en het trottoir aan de Westzijde van het plein tussen 

20.00 uur en 08.00 uur.  -> Het is in principe mogelijk om hier tijden aan te koppelen. Het trottoir is 

echter voor voetgangers. Langs het trottoir zou wel kunnen. 

Betere voorzieningen aanleggen voor fietsen, bakfietsen, scooters en motoren. -> Alleen bij woningen 

zonder achterom en bergingsruimte. Op deze locatie is dit wel aanwezig. Voor scooters en motoren 

dient bekeken te worden of hier een ruimte op het plein voor gecreëerd kan worden. 

Beter benutten van privéparkeerplaatsen. -> De gemeente heeft hier geen invloed op. De bewoner 

mag zelf beslissen. 

Indikken van parkeerplaatsen ten kosten van openbaar groen. -> Met bewoners kijken welke stukken 

hiervoor in aanmerking kunnen komen. Groen weg halen wordt niet zomaar gedaan. De buurt wordt 

hier dan ook over geïnformeerd. Openbaar groen weg halen wordt zowel binnen de gemeente 

besproken als met de bewoners. 

Langsparkeren Daltonstraat en Scheepvaartweg. -> Het is niet verboden maar vanuit 

verkeersveiligheid doen we dit niet.  

Een 50 km weg is namelijk gevaarlijk met in- en uitstappen.  

Betaald parkeren. -> Hier komt steeds meer animo voor. De vraag is wil iedereen dit echt? De 

gemeente kan dit als experiment invoeren maar dit dient dan eerst besproken te worden met de 

bewoners.  

Busjes in de wijk. -> Daar waar auto's mogen parkeren mogen ook busjes parkeren. Busjes langer 6 

m en breder dan 2.4 m dienen wel buiten de wijk te parkeren. Het zou aantrekkelijker gemaakt 

dienen te worden om met busjes buiten de wijk te parkeren. Wellicht op een afgesloten terrein dat 

veilig dient te zijn. Bijvoorbeeld bij de parkeergarage van het sportpark. Dat wordt nu uitgezocht. Het 

is vooral een kwestie van beheer en beveiliging. 

Vraag is er wel eens stilgestaan bij deelauto's, scooters, fietsen enz.  -> Wellicht kan hier een 

experiment mee gedaan worden in alle wijken.  

 

Het verhuurbedrijf Felyx van deelfietsen en scooters maakt gebruik van geofencing. Alleen daar 

kunnen de gehuurde fietsen en scooters afgemeld worden. Dit bedrijf is nog op zoek naar een centrale 

locatie in de wijk. Als iemand een geschikte locatie weer kan dit bij hen doorgegeven worden. 

Voorstel: wellicht kunnen er hubs ingericht worden voor deelvervoersmiddelen. 

 

Op woensdag 17 juli om 18.00 uur wordt er een rondje door de wijk gedaan met de werkgroep. 

Vertrek vanaf Wijkcentrum De Brug. De uitnodiging hiervoor wordt verzonden per de mail.  

 

De voorzitter bedankt Antonio voor het geven van de terugkoppeling. 
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5 Nieuwe bewoners enquête 
Noordrand2025 door Ruud van de 
Pol  

Ruud van de Pol geeft tijdens het wijkoverleg een presentatie over de nieuwe bewonersenquête van 

Noordrand2025. 

 

5.1 Enquête 2016 

In 2016 is de eerste bewonersenquête gehouden in Woudhoek en Spaland-Sveaparken. Bewoners 

wilden van hun collega-bewoners weten hoe zij de wijk over 10 jaar zien. Wat zijn belangrijke thema’s 

voor de toekomst van de wijk?  

 

16.000 bewoners van Noord werden bevraagd via een bewonersenquête over mogelijke 

verbeteringen. Daarop reageerden 1.200 huishoudens. Op basis van de uitkomsten van die enquêtes, 

richtte de initiatiefgroep zich in 2017 en 2018 op betere mobiliteit van ouderen, betere 

bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en medische voorzieningen onder één dak, van de 

geboorte tot de dood.  

 

Met succes. Een schouw op het gebied van toegankelijkheid is nu een standaard onderdeel bij grote 

infrastructurele projecten. Er zijn 40 chauffeurs geworven, zodat de Argosmobiel vaker kan rijden. 

De initiatiefnemers, die zich nu de werkgroep Noordrand2025 noemen, zitten aan tafel bij de 

ontwikkeling van Bachplein/Hof van Spaland. Meer info: www.noordrand2025.nl 

 

5.2 Inhoud 2
e
 enquête  

Op basis van de vorige enquête en de actuele ontwikkelingen in de stad/wijken is het voorstel om drie 

thema’s nader uit te werken in de komende enquête: 

 

Levensloopbestendigheid, mede in relatie tot de ontwikkelingen op Bachplein/Hof van Spaland 

Mobiliteit, met medeneming van zaken als parkeren, nieuwe vervoersmiddelen, wijkbussen, etc. 

Klimaat-adaptatie, met onderdelen als steenbreek, regelingen vanuit de overheid, invulling 

(openbaar) groen, etc. 

 

Levensloopbestendigheid 

 Hoe gaan we verder met het medisch centrum? 

Het ontwikkelen van woonvormen voor ouderen. 

De situatie rondom het Bachplein/Hof van Spaland (in afwachting van het onderzoek van de 

gemeente en het rapport wat hieruit voortvloeit). 

   

Mobiliteit 

Parkeren, wijkbus, nieuwe vervoersmiddelen, deel auto's e.d.  

Suggestie: 

Indien er op het Bachplein een medisch centrum wordt gerealiseerd dan dient die de bereikbaarheid 

goed te zijn (parkeerplaatsen, tram, bus en Argos vervoer). Hoe verder verbeteren?  

http://noordrand2025.nl/mobiliteit/
http://noordrand2025.nl/toegankelijkheid/
http://noordrand2025.nl/zorg/
http://www.noordrand2025.nl/
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Klimaatbestendigheid 

Klimaat-adaptatie, met onderdelen als bijvoorbeeld steenbreek. 

Invulling (openbaar) groen. 

Suggestie: 

Het schijnt dat het dit jaar weer erg warm wordt. Wellicht kunnen er in de woningen aanpassingen 

worden gerealiseerd met betrekking tot  het koeler houden van de woning.  

 

Welke vragen kunnen er gesteld worden in de 2e enquête  

Ruud geeft aan nog op zoek te zijn naar vragen die opgenomen en gesteld kunnen worden in de 

enquête.  

Suggesties zijn van harte welkom en kunnen per mail gezonden worden aan: noordrand2025@gmail. 

com.  

 

Planning  

Uitwerken van de thema's in detailvragen (juli). 

Check door afdeling statistiek van de gemeente (augustus). 

Terugkoppeling wijkoverleggen (september). 

Uitvoeren 2e enquête (oktober). 

Begin volgend jaar met de resultaten naar de gemeente.  

 

De voorzitter bedankt Ruud van de Pol voor het geven van de presentatie.  

 

 

 



Verslag Wijkoverleg 3 juli 2019 

 

10 

6 Mededelingen vanuit de 
gemeente/stand van zaken 
 langlopende kwesties en rondvraag 

Tussenbericht ontwikkelingen Hof van Spaland/Bachplein - nieuwsbrief wordt uitgereikt tijdens het 

overleg.  

11 juli kunstroute Woudhoek van 10.00 uur tot 14.30 uur inclusief koffie/thee voor € 6,95. Vertrek 

vanaf de DrieMaasStede. Folder kan meegenomen worden.  

Regulier overleg met (nieuwe) directie Sportpark Willem Alexander: geen overlast/alleen nog af en 

toe foutparkeerders/goed contact tussen bewoners en directie sportpark/begin volgend jaar weer 

overleg (2x per jaar bijeenkomen).  

Zondagmiddag 14 juli Schiedam waterklaar. Gevolgen klimaatverandering. Actie tegel er uit - plant er 

in.   

 

 

6.1 Rondvraag/Sluiting 

Asfaltwerkzaamheden 

Herman Kriek geeft aan dat er na de bouwvak gestart wordt met asfaltwerkzaamheden aan de 

Churchillweg. Planning: scheiding Nieuwe Damlaan/Churchillweg richting kruising Sportlaan daarna 

Churchilllaan richting ziekenhuis.  

Toezicht en Handhaving 

Kan Pim de Wit van Toezicht en Handhaving aansluiten bij dit wijkoverleg? De voorzitter geeft aan 

dat dit kan. 

Beplanting  

Hoe zit het met de beplanting van de Aak/Westlander. Herman Kriek geeft aan dat de afdeling Groen 

dit verkeerd heeft opgenomen en dat zij gaat in het najaar c.q. voorjaar gaan uitvoeren.   

Summerschool 

Zijn de data voor de Summerschool al bekend? De voorzitter geeft aan dat de data al bekend en zijn 

en deze binnenkort per mail worden verzonden.  

Gescheiden afval 

Er is een hoop commotie ontstaan over het gescheiden afval ophalen. Bij het verkeerd indienen van 

plastic zijn bekeuringen uitgeschreven en worden de bakken niet geleegd. De bewoners zouden hier 

graag nog een keer over willen meedenken. De voorzitter gaat dit verzoek doorgeven aan Nicole Cup. 

De bekeuring die nu uitgeschreven zijn worden verscheurd.  

 

6.2 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar komst en 

bijdrage. Zoals elk jaar voor de zomerstop ontvangen de bewoners voor hun inzet een attentie in de 

vorm van een plantje. 

 

Het volgende wijkoverleg staat gepland op 4 september 2019 om 19.30 uur in Wijkcentrum De Brug.  
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