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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: MK, HB, HL, FvdH, AV, HM    
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1 Verslag  

Verslag bijeenkomst 30 mei 2018 

 

1.1 Pagina 1  

Snelheid Brederoweg 

Bewoners zijn ontevreden, omdat er nog geen vervolgafspraak is gemaakt met Antonio Baglieto. Er 

wordt ook niet op hun mails gereageerd. De voorzitter laat weten dat de afdeling momenteel een 

capaciteitsprobleem heeft. De bewoners schalen op en benaderen de teamleider Pieter Jan Dullaart. 

Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat de afspraken met Antonio Baglieto niet zijn doorgegaan. 

De afspraken gaan nu opgepakt worden door Alex Daamen.  

 

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.  

Vlak voor de 1e kruising was voor de ophoging een oversteekplaats. Deze oversteekplaats is na de 

ophoging niet meer teruggekomen. Herman Kriek geeft aan dat deze locatie een 30 kilometer zone is 

en dat de oversteekplaats op deze locatie hierdoor komt te vervallen.  

 

1.2 Pagina 6 

Wateroverlast 

In de Botenbuurt vallen er gaten in de trottoirs na regenval. Een bewoner vraagt hoe het nu zit met 

het watersysteem. Herman Kriek is na de vorige vergadering ter plaatste wezen kijken en heeft dit 

besproken met Goof Muilwijk, de procesmanager beheer. Goof Muilwijk heeft aangegeven dat de 

meeste kruipruimtes te diep zijn (70 à 80 cm) en dat de grond aan de gevelkant gedicht moet worden. 

Hierdoor kan het water onder de gevel doorlopen in de gaten. Voor verdere informatie kan de 

bewoner rechtstreeks contact opnemen met Goof Muilwijk via 14010. 

 

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.  

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 30 mei 2018 worden vastgesteld, met dank 

aan de notulist. 
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2 Presentatie Nicole Cup (gemeente 
Schiedam) en George Derksen 
(Irado) over de uitvoering en de 
resultaten van het afvalbeleid 

Nicole Cup van de gemeente Schiedam en George Derksen van Irado zijn vandaag aanwezig bij het 

wijkoverleg om actualiteiten over de uitvoering en de resultaten van het afvalbeleid te delen.  

 

2.1 Inleiding 

De hoofdlijn van het afvalbeleid is het hebben van minder afval. We willen naar een circulaire 

economie (hergebruik van afval). In 2050 is het doel om geen huishoudelijk afval meer te hebben. Er 

zit nu nog veel papier en plastic in de restafval. Als papier en plastic gescheiden worden ingezameld 

dan kunnen deze producten hergebruikt worden. Het verbranden van afval kost veel geld en het 

veroorzaakt luchtverontreiniging. Als de aanlevering van afval vermindert dan kan ook de 

afvalstoffenheffing omlaag, omdat de kosten voor de verwerking dan verminderen.  

 

Op de website van Irado (www.irado.nl) is meer te lezen over de afvalinzameling en de afvalwerking.  

 

2.2 Overzicht restafval tot 2050 

In 2011 was de gemiddelde restafval 370 kilo per inwoner per jaar. 

In 2017 was de gemiddelde restafval 240 kilo per inwoner per jaar.  

In 2020 zal de gemiddelde restafval rond de 160 kilo per inwoner per jaar liggen. 

Vanaf 2020 tot 2050 zal de gemiddelde restafval worden afgebouwd naar 0 kilo per inwoner per jaar.  

 

2.3 Recyclewinkel Nieuwland 

De recyclewinkel Nieuwland in de Kansenfabriek aan de Meesterstraat 40 is nu vijf maanden 

geopend. De komende maanden zal er meer publiciteit gegeven worden aan deze recyclewinkel. Bij 

de recyclewinkel kunnen allerlei soorten afval ingeleverd worden. Ook kun je je aanmelden voor een 

spaarpas waarmee is voor jezelf kunt sparen of voor één van de wijkdoelen. Ook is het mogelijk om 

een eigen doel aan te melden.  

Een informatiefolder van recyclewinkel wordt uitgedeeld tijdens het wijkoverleg.  

 

2.4 Afvalstroom verminderen 

Wat doet de overheid eraan om de afvalstroom te verminderen qua het gebruik van verpakkingen? 

De overheid heeft een raamovereenkomst afgesloten met bedrijven over het gebruik van 

verpakkingsmaterialen. Hier staat onder andere in dat bedrijven gerecyclede materialen dienen toe te 

passen in hun producten, dat verpakking niet onnodig zwaar gemaakt mogen worden en dat het 

toepassen van verschillende soorten plastic in een verpakking dient te verdwijnen.   
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2.5 GFE Container 

De gemeente en Irado zijn bezig met het plaatsen en inventariseren van GFE containers in Schiedam. 

Op dit moment ligt de focus op de wijken Nieuwland en Groenoord. Daarna zal er gekeken worden of 

deze containers geplaatst kunnen gaan worden in de wijk Woudhoek.         In de GFE container 

kunnen bewoners de groente, fruit en etensresten weggooien.  

 

2.6 Wasbare luier 

Een weggooiluier verdwijnt nu nog in de restafval. Tijdens het wijkoverleg wordt een wasbare luier 

getoond.  In oktober start er een groep van 30 jonge Schiedamse ouders die met elkaar deze luiers 

gaan testen. Als iemand nog jonge ouders weet die mee willen doen met deze test dan kunnen deze 

aangemeld worden bij Nicole Cup.  

Aan Nicole Cup wordt gevraagd of de toepassing van deze luiers ook gemaakt zou kunnen voor 

andere doelgroepen zoals volwassenen en ouderen. Nicole Cup gaat dit bekijken.  

 

2.7 Workshop 

Tijdens het wijkoverleg wordt er een kleine workshop gegeven met allerlei verschillende afvalbakken. 

Getest en besproken wordt welk afval je in welke bak gooit en waarom.        Weetje: afval waar een 

stekker aan zit valt onder de huishoudelijke apparaten.  

 

2.8 Afvalbakken voor glas en plastic 

In de afvalbakken voor glas en plastic mogen alleen verpakkingsmaterialen in weg worden gegooid. 

Producenten van glas en plastic willen alleen hun eigen verpakkingsmaterialen retour krijgen om te 

verwerken. Zij betalen namelijk mee aan de verwerking hiervan. Andere producten van glas en plastic 

zoals bijvoorbeeld ovenschalen, vazen en tuinstoelen kunnen ingeleverd bij het afvalbrengstation van 

Irado.  

 

2.9 Afvalscheidingswijzer 

Op de site www.afvalscheidingswijzer.nl kan gekeken welk afval waar weggegooid kan worden.  

 

De voorzitter bedankt Nicole Cup en George Derksen voor hun aanwezigheid bij het wijkoverleg.  
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3 Wijkbudget 

Er zijn 10 aanvragen besproken door de regiegroep. 

 

Van Os  → Sinterklaasfeest - € 150,- akkoord. 

Van Os  → Ontmoetingsdag - € 499,85 - akkoord. 

Harpe Davids → Deelname EK Twirl - niet akkoord activiteit valt buiten Schiedam. 

Timmers → Bewegwijzering Sportpark - € 760,- akkoord. 

Reuvers/Mirakel → Halloween - € 1.000,- akkoord. 

Nieuwstraten → Feestverlichting - niet akkoord (alleen op de doorgaande wegen)* 

Nieuwstraten → Bloembakken - niet akkoord (alleen op de doorgaande wegen)* 

Tajammoli → Zwemactiviteit - € 800,- niet akkoord. 

Brugmans → Straat bbq van Rijkpad - € 500,- akkoord (kosten alleen voor inhuur materiaal/geen 

eten en drinken). 

Kerstverlichting uitbreiden met 10 ornamenten € 1.500,-- akkoord. 

 

De regiegroep geeft aan dat er € 300,- aanmoedigingsbudget aangevraagd kan worden via het 

wijkbudget. 
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4 Presentatie plannen cultuurscouts 
in Woudhoek in 2018 

Marije van der Kruk, de  nieuwe cultuurscout bij Mooi Werk, stelt zichzelf voor. Marije is werkzaam 

als cultuurscout in de wijken: Nieuwland, Oost en Noordrand (Woudhoek, Kethel, 

Spaland/Sveaparken). Marije is per e-mail te bereiken: marije@stichtingmooiwerk.nl. 

 

4.1 Onverwachte ontmoetingen 

Hoe goed ken jij de buren? Weet jij wat er gebeurt achter de gevels? Ga op zondag 14 oktober mee 

met de spannende safari door de stad, op zoek naar bijzonderheden achter de voordeur. 

Laat je verrassen door intrigerende gebeurtenissen op nog onontdekte plekken tijdens deze culturele, 

culinaire en kunstzinnige activiteit op zondag. Loop je mee? Meld je dan aan 

via cultuurscouts@stichtingmooiwerk.nl of 010-2734780. Deze zondag gaat de route door Schiedam 

Kethel. 

 

4.2 Nacht van de nacht 

De Nacht van de Nacht wordt dit jaar gehouden op 27 oktober. Input hiervoor is altijd welkom. 

 

4.3 Cultuurraad Noordrand 

De cultuurraad Noordrand is op zoek naar mensen met een hart voor kunst en cultuur. De 

cultuurraad komt twee keer per jaar bijeen. Heb je interesse of kan je iemand die dit zou willen doen? 

Aanmelden kan bij Marije van der Kruk.  

 

4.4 Wijk en de mensen 

Marije wil de komende tijd graag de mensen en de wijk leren kennen. Piet van Os gaat hiervoor een 

wandeling maken met Marije door de Woudhoek. Marije wordt ook uitgenodigd voor de bespreking 

voor het plaatsen van een beeld aan de Voorberghlaan.  

 

4.5 Presentatie mail 

Door Marije zal nog een presentatie mail worden opgesteld die toegezonden zal worden aan de 

deelnemers van het wijkoverleg.  

 

mailto:cultuurscouts@stichtingmooiwerk.nl


Verslag Wijkoverleg Woudhoek 

10 

5 Mededelingen vanuit de 
gemeente/stand van zaken 
langlopende kwesties  

5.1 Wethouder Wijkregie 

De nieuwe wethouder wijkregie Marcel Bregman heeft een kennismakingsrondje gedaan langs De 

Brug/Bewonersvereniging Wpudhoek en Noordrand 2025. Waarschijnlijk zal de wethouder ook een 

keer aansluiten bij het wijkoverleg.  

 

5.2 Wijk BOA 

De nieuwe wijk BOA voor de wijk Woudhoek, Erik Stuijvers (samen met wijk BOA Manuel Parreira 

da Silva van Spaland/Sveaparken) komt zich tijdens het volgende wijkoverleg voorstellen. De 

wijkBOA's van Woudhoek en Spaland/Sveaparken gaan samenwerken.  

De wijkagent en de wijkBOA proberen zichtbaar te zijn in de wijk. Vaak staan ze bij de scholen zodat 

mensen vragen aan hun kunnen stellen. Of er een spreekuur komt voor de wijkBOA en op welke 

locatie dan, wordt nog uitgezocht.  

 

5.3 Folder Servicepunt Vrijwilligers 

De deelnemers van het wijkoverleg hebben een folder van het servicepunt vrijwilligers gekregen. De 

voorzitter geeft aan deze folder te bekijken en er gebruik van te maken.  
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6 Rondvraag 

6.1 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. 

 

 

6.2 Slot Loevesteinstraat 

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

geeft aan dat het plaatsen van een prullenbak in het project zit. Hij vraagt na. 

 

6.3 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.  

 

6.4 Lichtmast 

Bij een kapotte lichtmast dient bij een melding via de buitenbeter app het nummer van de lichtmast 

doorgegeven te worden. Echter de lichtmasten waren pas geverfd en nog niet voorzien van een 

nummer. Herman Kriek geeft aan dat de stickers er dan op korte termijn opgeplakt gaan worden. Er 

komen nu stickers met een nummer en de straatnaam op de lichtmasten. 

 

6.5 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 gaat hiermee aan de slag.  

 

6.6 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 neemt hierover contact met haar op.  
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6.7 Rioolinspecties 

De afgelopen periode hebben er wagens door de wijk gereden van Van der Valk en de Groot. Herman 

Kriek geeft aan dat dit bedrijf in opdracht van de gemeente Schiedam rioolinspecties uitvoert door 

heel Schiedam heen. Zij meten de riolering op en brengen deze in kaart in opdracht van de afdeling 

Riool. Dit bedrijf wordt ook ingehuurd door de gemeente Schiedam als er calamiteiten zijn aan het 

riool.  

 

6.8 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. Hij vraagt na.  

 

6.9 Wijkschouw 

Wanneer wordt de wijkschouw weer georganiseerd? Herman Kriek geeft aan dat de wijkschouw 

wordt gehouden op 17 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur. Verzamelen bij wijkcentrum De Brug. 

Herman geeft aan dat de bewoners zelf de route bepalen. Vanuit wijkontwikkeling zal een bericht 

verzonden worden over deze wijkschouw.  

 

6.10  Circus DrieMaasStede 

Op 5, 6 en 7 september staat er een circus op het terrein van de DrieMaasStede. Alle auto's die 

normaal gesproken op het terrein staan komen de wijk in. In de flyer wordt verwezen naar de 

parkeerplaatsen op het Lisztplein en het Schubertplein.  

 

6.11 Ophoging Muiderslotstraat 

De afvalbakken zijn allemaal teruggeplaatst na de ophoging. Er zijn echter geen hondenafvalbakken 

geplaatst. Herman Kriek geeft aan dat deze nog teruggeplaatst worden.  

 

6.12 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 geeft aan dat 

hij de situatie ter plaatse gaat bekijken.  

 

6.13 Kolenbranderstraat 

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

Kriek geeft aan dat hij de situatie ter plaatse gaat bekijken.  
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6.14 Openbare verlichting 

De openbare verlichting staat overdag ook aan op de Harreweg. Herman Kriek geeft aan dat de 

straatlantaarns ook overdag branden naar aanleiding van een storingsonderzoek. Dit is nodig om de 

fout eruit te krijgen.  

 

6.15  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.  

 

6.16 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 gaat de situatie ter plaatse bekijken.  

 

6.17 Veiligheidsmiddag 

Op 25 oktober van 14.00 uur tot 17.00 uur wordt er een veiligheidsmiddag georganiseerd in het 

winkelcentrum Hof van Spaland. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen.  
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7 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur, alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar 

komst en bijdrage.  

 

Het volgende wijkoverleg staat gepland op 14 november 2018 om 19.30 uur in De Brug. 
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