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1  Opening en mededelingen 

Afmeldingen: MD, MM, TB, AS, KvdM en SB 

 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Hij heet iedereen welkom.  

 

We hebben een nieuwe cultuurscout dat is Alysia van Dijk. Ze moet iedereen nog leren kennen en zij 

vraagt dan ook aan de aanwezigen of iemand van hen haar op sleeptouw wil nemen door de wijk. 
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2 Verslag bijeenkomst 28 mei 

Het verslag d.d. 28 mei wordt nagelopen, zowel inhoudelijk als tekstueel. 

 

2.1 Pagina 1 

Zie agendapunt 2. over: smiley’s – De voorzitter vraagt aan de aanwezigen waar de smiley’s het beste 

geplaatst kunnen worden. De Lekstraat bij de rotonde naar de brug richting de sluis en  eentje bij de 

Havendijk ter hoogte van de oversteek met de Poortugaalsestraat. 

 

Zie agendapunt 2. over: werving vrijwillige chauffeurs voor de doorstart van de Argosmobiel – De 

voorzitter stelt voor om een specifieke actie op te zetten bijv. “Argosmobiel voor Zuid”. Mieke 

Wigmans van J&S vindt dat een goed idee en zij zal binnenkort hierover contact opnemen met Karin 

Hersbach van Argos. 

 

2.2 Pagina 2 

Zie agendapunt 3. over: South Beach schiedam – We hadden dit jaar eindelijk goed weer en de herrie 

was dit keer te overzien voornamelijk omdat de speakers goed gericht stonden. 

 

2.3 Pagina 4 

Zie agendapunt 4. over: Schoon Zuid, Punt Uit! – Deelnemer vraagt hoe het staat met het plan van 

aanpak voor acties tot het kerstplein van 14 december. Als de voorzitter hiervan de definitieve lijst 

heeft verkregen dan zal hij het op de mail zetten. 

 

2.4 Pagina 6 

Zie agendapunt 7. over: het Gusto monument – de plaatsing van het Gusto monument was een succes 

te noemen en het was gezellig druk, aldus de voorzitter. Deelnemer merkt op dat het vanaf de 

autoweg moeilijk te zien is dat de twee hekken een monument van Gusto vormen. Leon Verzijden 

merkt op dat er een informatie-tegel is geplaatst en dat er over ongeveer drie weken een bord zal 

worden geplaatst. 
 
Zie agendapunt 7. over: parkeren – Deelnemer ergert zich eraan dat er vaak fout geparkeerd wordt 

bij een paal met rood/wit terwijl dat niet is toegestaan. Het zou fijn zijn als die plek voor de 

hulpdiensten vrij blijft, aldus deelnemer. Mocht u deze overtreding constateren dan kunt u het best 

een melding door geven aan de LBB via 14010 of de gemeentelijke website, zegt de voorzitter. 
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2.5 Pagina 7 

Zie agendapunt 8. over: de nieuwe wijkBoa – dat is Henk van der Leede. Het is besloten om per wijk 

minimaal 1 wijkBoa aan te stellen. Hij zal op verschillende tijdstippen rondlopen en hij is het 

aanspreekpunt bij calamiteiten en overtredingen binnen de wijk. Henk is vanaf komend wijkoverleg 

ook aanwezig. 

 

Zie agendapunt 8. over: het BBQ-en aan de Maasboulevard – Deelnemer klaagt dat mensen veel 

troep maken en vaak buiten de gestelde zones BBQ-en. In dit geval kunt u het beste de LBB bellen, 

suggereert de voorzitter. Voor de duidelijkheid: binnen Schiedam is een aantal zones aangewezen 

waar men kan BBQ-en. Dit is toegestaan o.a. in het Beatrixpark en aan de Maasboulevard. 

 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, de notulen van het wijkoverleg Zuid d.d. 28 mei 2018 zijn 

vastgesteld, met dank aan de notulist.  
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3 Presentatie junior Masterchef 

Mieke Wigmans (stichting J&S) en enige vertegenwoordigers van Junior Masterchef zijn vanavond 

aanwezig.  

 

3.1 Het Gorzenkids Restaurant 

Vanuit de stichting J&S organiseren we allerlei leuke projecten. Zo ook in het Hof van Zuid en de kok 

van de Leliestraat is meegekomen, zij heet Dianne en steunt dit initiatief. Zij vindt het leuk om 

kinderen de basisvaardigheden van het koken bij te brengen. Zodat ze zelf thuis iets gezonds kunnen 

maken. Wij doen al het voorbereidend werk voor de kinderen als ze komen, we maken tafels klaar en 

we leren de kinderen hoe ze bijv. een uitje of champignons kunnen schoonmaken. Eén voor één 

mogen ze bij de kok in de keuken komen. Later komen dan de ouderen eten. 

 

Als er senioren komen en ze hebben niemand thuis of ze zijn eenzaam dan kunnen ze met z’n allen bij 

het GorzenKids restaurant komen eten, aldus een jeugdige vertegenwoordigster van dit initiatief. Al 

het eten dat we maken is heel lekker en we leren er heel veel van, thuis kook ik al weleens voor mijn 

ouders en mijn zusjes. Als we met de senioren eten dan vinden we het heel gezellig om met elkaar 

samen te zijn, aldus vertegenwoordigster van het GorzenKids restaurant. 
 

3.2 Vragen / opmerkingen 

Hoe groot is de groep, vraagt een deelnemer. Dianne antwoordt dat het om circa 10 kinderen per keer 

gaat. Wij gaan nu door met een gevorderden groep en een startersgroep, aldus Dianne. Zijn jullie zelf 

ook gezonder gaan eten, vraagt een deelnemer. De jeugdige deelnemers kunnen bevestigen dat zij 

door het meedoen aan de kooklessen zelf ook gezonder zijn gaan eten.  
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4 Presentatie Servicepunt Vrijwilligers 
door Sandy dos Reis 

Zuid is de meest actieve wijk van de hele stad en er zijn daar al jaren heel veel vrijwilligers dag in dag 

uit in de weer. Wij hebben voor vanavond Sandy dos Reis (consulent Servicepunt Vrijwilligers 

Schiedam) uitgenodigd om een presentatie te komen geven.  

 

Sandy geeft aan waarvoor men bij het Servicepunt terecht kan. Het doel is om het 

vrijwilligerswerkveld te vergroten en vrijwilligers te ondersteunen bij het werk wat zij doen. 

Het servicepunt beheert de vacaturebank waar organisaties gratis vacatures kunnen plaatsen en 

organiseert trainingen. Verder zoekt ze actief mee naar goede plekken (zowel voor aanbieders als 

vragers).  Ze zijn er ook voor regionale bedrijven, die geïnteresseerd zijn om zich maatschappelijk in 

te zetten. Het servicepunt zoekt dan contact met organisaties binnen haar netwerk en zet dan die 

vraag uit. En natuurlijk promoten zij het vrijwilligerswerk. Het servicepunt is recent gestart met een 

nieuwe campagne die bestaat uit tien halve pagina’s in het Stadsblad en een aantal radiospotjes om 

het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Tenslotte is het servicepunt actief rond de 

waardering voor vrijwilligers(werk). Er is een Vrijwilligerspas waarmee actieve vrijwilligers korting 

krijgen bij verschillende winkeliers in Schiedam en Vlaardingen. En natuurlijk op 7 december: de 

nationale dag van de vrijwilliger. 

 

Sinds dit jaar werkt het Schiedamse servicepunt samen met het servicepunt van Vlaardingen. 

Voordeel is een groter team (meer mogelijkheden om kennis en ervaring te delen) en de mogelijkheid 

om een breder aanbod te ontwikkelen. Sinds maart is het nieuwe team actief. Inmiddels zijn meer 

dan 60 verschillende organisaties bezocht. 

 

Meer info: www.vrijwilligersschiedam.nl 

 

Of langskomen op Hoogstraat 20.  

Of bellen/mailen naar: Sf.dosreis@schiedam.nl / 010-2484537. 

 

4.1 Vragen / opmerkingen 

Deelnemer merkt op dat zij interesse had in de cursus “Levensreddend handelen” zij heeft al 

meerdere malen geprobeerd om zich daarvoor aan te melden maar het lukt haar eenvoudigweg niet 

via de website. Wij gaan u dan handmatig inschrijven, antwoordt Sandy.  

 

Is er een beknopt overzicht van alle vrijwilligersvacatures, vraagt een deelnemer. Nee, ze staan online 

staan op onze website www.vrijwilligers-schiedam.nl en op kantoor hebben wij alle vacatures 

uitgeprint.  

 

 

 

 

http://www.vrijwilligersschiedam.nl/
mailto:Sf.dosreis@schiedam.nl
http://www.vrijwilligers-schiedam.nl/
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5 Wijkbudget 

Er zijn zes aanvragen ingediend die allen zijn goedgekeurd. 

 

5.1 Aanvraag 1 

D. vd Kruyt / Buurt- en kinderactiviteiten Houthaven, deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag 

van € 635,- 

 

5.2 Aanvraag 2 

J&S / Disco voor kinderen (10-14 jaar): deze aanvraag is goedgekeurd voor € 200,- 

 

5.3 Aanvraag 3 

R. Scheepbouwer / Opfleuren Peter Sandersplein: deze aanvraag is goedgekeurd voor € 493,- 

 

5.4 Aanvraag 4 

J&S / Kerstmarkt / Kerstplein Wilhelminaplein: deze aanvraag is goedgekeurd voor € 1750,- 

 

5.5 Aanvraag 5 

J&S / Schorten en keukengerei Junior Masterchef: deze aanvraag is goedgekeurd voor € 330,- 

 

5.6 Aanvraag 6 

E. Diepenhorst / Opfleuren van twee trafohuisjes bij de Willibrordusschool: deze aanvraag is in 

principe goedgekeurd maar dan wel tegen een lager bedrag dan wat in eerste instantie was 

aangevraagd. 
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6 Ontwikkelingen Buurtpreventie 
Schiedam Zuid door Wijnanda 
Admiraal 

De vertegenwoordigers beginnen de presentatie met het uiten van ongenoegen over de snelheid 

waarop vragen vanuit de gemeente/ de LBB worden opgepakt. De voorzitter geeft daarop aan op hele 

korte termijn een overleg te organiseren. 

 

Vervolgens geven zij aan heel veel positieve reacties te krijgen in de wijk. Ook zijn ze druk nieuwe 

leden aan het werven. Er zijn flyers gemaakt. Binnenkort gaan ze met de gemeentelijke TukTuk staan 

op het plein bij Albert Heijn. Het streven is om uiteindelijk een ploegen van 15 mensen te hebben. 

 

De vrijwilligers zijn enorm gemotiveerd om buurtpreventie in de Gorzen stevig op poten te zetten. 

Het is volgens hen ook erg nodig. Hier en daar verloedert de wijk. Bewoners kunnen zelf een grote rol 

spelen om deze verloedering tegen te gaan. 
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7 Mededelingen vanuit de gemeente / 
stand van zaken langlopende 
kwesties 

Leon Verzijden (werkgroep buitenruimte) vertelt dat de werkgroep Buitenruimte op 7 juni een ronde 

heeft gemaakt. Alle zijstraten van de Groenelaan en de Nieuwe Maasstraat zijn bekeken. langsgegaan. 

Leon verwacht per jaar 80 punten op te lossen.  

We hebben 20 afgeronde punten, bijv.: een dode boom (punt 1.) of een aantal gaten in de straten 

(punt 10) . Voor een compleet overzicht van alle punten zie het verslag Buitenruimte d.d. 7 juni 2018. 

Dit verslag wordt op korte termijn via de mail aan alle deelnemers van de wijkoverleg Zuid gestuurd.  

 

7.1 Reacties 

Als er nog meerdere mensen zijn die graag mee willen dan hoor ik dat graag, aldus Leon. Een 

bewoonster klaagt over de ontoegankelijkheid van de op- of afritten met de scootmobiel van de Maas 

Boulevard. Leon Verzijden heeft dit genoteerd en hij neemt deze melding intern mee. Leon zegt dat 

hij nog een oude plantenbak uit de Ouddorpsestraat in de aanbieding heeft en hij vraagt aan de 

aanwezigen wie daar interesse in heeft. Dat is leuk voor het opfleuren van het Wilhelminaplein, zegt 

de vertegenwoordiger van J&S. 

 

7.2 Hek Havendijk 

Het Hek van de Havendijk is gerepareerd -> het definitieve plan Havendijk is rond -> er komt op 

korte termijn nog een bomenronde. 

 

7.3 Stadserf 11 september 

Stadserf 11 september om 19.30 uur in de Cornelis Hagazaal: Gebiedsontwikkeling A20 zone 

(Schieveste, ’s Graveland Zuid en Noord, Spaanse Polder, Stationsgebied). Om 21.15 uur rapport van 

de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen: “Schiedam veiliger”. 

 

7.4 Kennismakingsrondje 

Er is een kennismakingsrondje per fiets geweest met de nieuwe wethouder wijkregie Marcel Bregman 

wat hem leidde naar een aantal interessante initiatieven en locaties binnen de wijk zoals: de BVSZ, 

J&S, het Hof in Zuid en de Maastuin. 

 

7.5 FC De Gorzen 

Op 3 oktober gaat burgemeester Cor Lamers keepen bij FC de Gorzen. 

 

7.6 WijkBOA 

De wijk Zuid beschikt nu over een eigen wijkBOA, hij heet Henk van der Lee (010-2191462). 
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7.7 Afsluiting Willemsbrug 

Bij de aansluiting va de Westerhaven op de Nieuwe Haven ligt de Willemsbrug in de volksmond 

Kippenbrug, een van de rijksmonumentale bruggen in Schiedam. In het kader van “we zijn trots op 

ons erfgoed en we gaan er trots mee om” starten we volgende week met de restauratie hiervan. De 

restauratie van de Willemsbrug bestaat uit het beschilderen van de brug en het vervangen van het 

houten dek. Dit nieuwe dek wordt met de restauratie gelijk voorzien van een anti-sliplaag. Daarnaast 

worden er een aantal kleinere constructieve werkzaamheden uitgevoerd en wordt het metselwerk van 

de aansluitende kademuren opgeknapt. De hekken op de kade worden beschilderd en de 

lantaarnpalen worden gerestaureerd. Deze lantaarnpalen worden na afloop voorzien van LED 

verlichting. De werkzaamheden starten 10 september. Vanaf dan is de brug afgesloten voor fietsers 

en voetgangers. Deze afsluiting zal duren tot 1 oktober. Gedurende die tijd worden fietsers en 

voetgangers omgeleid via de Westerhavenbrug, 200 m verderop. De brug is volgens planning 

helemaal klaar in November. Alle omwonenden,de BVSZ en watersporters zijn op de hoogte gebracht 

via een brief. De borden met daarop de aankondiging van deze restauratie aan de Willemsbrug staan 

er al.  

 

7.8 Herstel KPN en Stedin huisje 

Herstel KPN en Stedin huisje bij Willlibrordusschool. Leon doet aangifte. Onkosten brengen we in 

rekening. Mieke Wigmans van J&S wil proberen om de mevrouw die de huisjes heeft overgeschilderd 

te betrekken bij het herstel. 
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8 Rondvraag 

Onze nieuwe rotonde aan de Westfrankelandsedijk ziet er echt prachtig uit, vindt bewoonster.  

 

Bewoner Houthaven vraagt wanneer het project door BAM wordt overgedragen aan de gemeente. 

Zodra de werkzaamheden van BAM zijn afgerond en de opgeleverde buitenruimte in orde is.  

 

Waarom staat er en grote container van Dura Vermeer aan het begin van de Jachthavenlaan? Dat zou 

opslag van Dura Vermeer kunnen zijn maar helemaal zeker ben ik niet, antwoordt de wijkregisseur. 

Voortaan dit soort vragen per mail stellen, dan is er tijd om het antwoord op te zoeken. 

 

Deelneemster denkt dat het kredietoverzicht wijkbudget Zuid een paar fouten bevat. Op verzoek van 

de wijkregisseur geeft zij het door aan de financieel secretaresse van wijkontwikkeling.  

 

Sjef van Duin biedt aanwezigen pakket met serie foto’s van de Gusto aan. Het item is gemaakt n.a.v. 

de tentoonstelling in het Schreihuisje. 

 

Bewoonster beklaagt zich over de hondenpoep op straat. Zij betaalt hondenbelasting, daar kan het 

toch van worden opgeruimd? Ook klaagt ze over de ondergrond van het hondenspeelveld onder de 

Havendijk. Wijkregisseur legt uit dat zand de enige manier is. Door overvloedige regenval begin van 

het jaar was het een moederpoel geworden. Gras zaaien heeft geen zin. Houtsnippers gaan 

schimmelen als ze vochtig worden. Dat is niet goed voor de honden 

 

Bewoner van de Dwarsstraat vraagt wanneer de herinrichting van de Nieuwehaven zal plaatsvinden. 

Dit deel van de wijk zal worden aangedaan als de uitvoerende werkzaamheden van het project van 

Rivier en Stad gaan beginnen. Waarschijnlijk volgend jaar medio juli. 

 

We hebben weer de week van het Geluk samen tegen de eenzaamheid. We brengen een stukje geluk 

in de Groenelaan. J&S gaat een stukje geluk zaaien in de wijk. We gaan elkaar ontmoeten met een 

kopje koffie en een gebakje erbij. Noteer het alvast in uw agenda: zaterdag 22 september van 11.00-

12.30 uur en u bent allemaal van harte welkom. Voor alle informatie zie de website: 

www.Schiedammersmakengeluk.nl en onze flyer, aldus woordvoerder J&S. 

 

Jeu de boules aan de Maasboulevard, de senioren kunnen er nu niet meer sporten want ze hebben 

gebarbecued en een grote troep achtergelaten, klaagt een deelnemer. Leon Ver-zijden neemt deze 

melding mee. 

 

Er vallen stukken steen van de toren van HH kerk. Vanuit de gemeente zijn er hekken geplaatst. Het 

wordt allemaal gewoon gerepareerd en er is niks aan de hand, aldus deelnemer. De bouwinspecteurs 

pakken dat op, aldus Leon Verzijden. 
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9 Sluiting 

Het wijkoverleg Zuid wordt om 21.15 uur afgesloten, alle aanwezigen worden bedankt voor zijn/haar 

komst en bijdrage.  

 

Het volgend wijkoverleg Zuid zal plaatsvinden op 12 november om 19.30 uur. 
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