
 

12 november 2018 

 

 

 

 

 

 

  

Wijkoverleg Zuid 
 
Verslag 

 



Verslag Wijkoverleg Zuid 

 

2 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Opening en mededelingen 3 

1.1 Verslag bijeenkomst 10 september 2018 3 

2 Kennismaking met de Wijkboa’s Henk v.d. Lee en John van Vliet 5 

3 Wijkbudget 6 

4 Oud en Nieuw 7 

4.1 Buurtpreventie 8 

5 Mededelingen vanuit de gemeente / stand van zaken langlopende 
kwesties 9 

5.1 Rondvraag 9 
5.2 Sluiting 10 

 

 

 

 



Verslag Wijkoverleg Zuid 

 

3 

1 Opening en mededelingen  

Afmeldingen: Alysia van Dijk (Cultuurscout) 

 

De voorzitter opent om 19.31 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom voor deelname aan het 

wijkoverleg Zuid. 

 

1.1 Verslag bijeenkomst 10 september 2018 

Het verslag d.d. 10 september 2018 wordt nagelopen, zowel inhoudelijk als tekstueel. 

 

Pagina 1. 

N.a.v. agendapunt 2. smiley’s – de smiley Havendijk/Poortugaalsestraat zal voor eind november 

worden geplaatst. 

N.a.v. agendapunt 2 werving vrijwillige chauffeurs voor de doorstart van de Argosmobiel 

– J&S heeft nog geen contact gehad met Karin Hersbach van Argos. Krijgt vervolg. 

 

Pagina 2. 

N.a.v. agendapunt 2 Schoon Zuid, Punt uit! – het plan van aanpak is per mail verstuurd aan alle 

deelnemers van het wijkoverleg.  

N.a.v. agendapunt 2 de nieuwe Wijkboa – Henk van der Lee is de pas aangestelde wijkBoa voor de 

wijk Zuid. Zie ook agendapunt 3 van dit verslag. 

 

Pagina 5. 

N.a.v. agendapunt 7 de ronde meelopen met de Werkgroep Buitenruimte – Leon Verzijden 

doet een oproep aan alle aanwezigen om volgende keer mee te lopen, bijv. op de dinsdag- of de 

woensdagochtend.  

 

Reactie 

Een deelnemer vraagt of de route wel toegankelijk is voor mensen met een rollator. Leon Verzijden 

doet haar de suggestie om het een keertje uit te proberen. 

 

Pagina 7. 

N.a.v. agendapunt 8 De grote container van Dura Vermeer aan het begin van de 

Jachthavenlaan – Deze container is neergezet voor het project Havenstraat vanwege nieuwe 

bestrating en de nieuw aan te leggen grote boomkransen. Als de proef met de grote boomkransen 

aanslaat zullen we dit in de rest van Schiedam gaan invoeren. 

N.a.v. agendapunt 8 het kredietoverzicht wijkbudget Zuid – dit overzicht is inmiddels al 

gecorrigeerd. 

N.a.v. agendapunt 8  het hondenspeelveld onder de Havendijk – De initiatiefnemers zijn er 

mee gestopt en als we geen gemotiveerde groep hebben dan is er ook geen sprake meer van een  basis 

voor een speelveld voor de honden, aldus de wijkregisseur.  

 

 

Reacties 

Kan er niet in samenwerking met het WOT worden nagegaan welke mensen dat wel willen?  
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Pagina 8. 

N.a.v. agendapunt 8 vallende stukken steen van de toren van de HH kerk – Het lijkt wel of de 

kerk scheurt er vallen nog altijd rode stenen uit de toren, klaagt een deelnemer. Wie is de eigenaar 

van de kerk, vraagt een deelnemer. De kerk is van de parochie de Goede Herder, wat onderdeel is van 

het Bisdom Rotterdam. Binnenkort gaat die partij een kraan inhuren om een bouwvakker polshoogte 

te laten nemen. 

 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, de notulen van het wijkoverleg Zuid d.d. 10 september 2018 

zijn vastgesteld, met dank aan de notulist.  
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2 Kennismaking met de Wijkboa’s 
Henk v.d. Lee en John van Vliet 

De wijkboa Henk van der Lee stelt zich voor aan alle aanwezigen.  

 

Reacties 

-Gaan we de wijk Zuid aanhouden zoals de gemeente of zoals de politie dat doet?  

Vroeger zijn de grenzen vanuit de gemeente bepaald. Voor ons bestaat het werkgebied van Zuid uit de 

Plantage, de Gorzen, de Havendijk, het Nassaukwartier en de Schoolstraat, aldus Henk van der Lee.  

-Werken jullie samen met Buurtpreventie?  

Ja, dat is inderdaad zo.  

-Hebben jullie een standplaats?  

Het Stadserf. We werken tot 22.00 uur zeven dagen in de week en gemiddeld twee dagen in de week 

voor Zuid. Het zit in de pijplijn dat er op een later stadium meer Boa’s per wijk zullen komen die 

meer tijd toebedeeld zullen krijgen maar dat is nog niet zo ver.  

-De Boa’s mogen geen rijdende auto’s aanhouden of optreden tegen drugsoverlast, 

maar wat mogen jullie dan wel doen?  

We zijn er voor de leefbaarheid in de wijk, m.b.t. hondenoverlast, parkeeroverlast, mensen die 

vuilniszakken naast de container plaatsen, burenruzies of het zwerfvuil. De taken van de politie en de 

boa’s zijn landelijk vastgelegd. 

Henk dat het belangrijk is om samen te werken met de bewoners. Hoe beter de signalen zijn die we 

vanuit de burgers opvangen, hoe beter het is voor de uitoefening van ons werk, aldus Henk v.d. Lee. 
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3 Wijkbudget 

 

Er zijn drie aanvragen binnengekomen. Ze zijn alle drie akkoord bevonden. 

 

-Josien van Dijk/aanschaf materiaal seniorengym en koor  

Deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van €300,- 

-HH Kerk / kerstlichtjestocht 

Deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van €600,- 

-Diepstraten / Trafohuisje Wilhelminaplein 

Deze aanvraag is goedgekeurd voor een bedrag van € 1033,- mits het restant van het benodigde 

bedrag elders wordt gevonden. 

 

De wijkregisseur stelt voor om een extra mobiele smiley aan te schaffen voor de wijk. Kosten 

plusminus €4000,-. De vergadering gaat akkoord. Dan kan de huidige smiley op de Groenelaan 

blijven staan. Leon Verzijden geeft de volgende keer inzicht in de meetgegevens tot nu toe. 
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4 Oud en Nieuw 

De wijkboa’s geven tijdens het wijkoverleg een presentatie over de maatregelen rond Oud en Nieuw. 

 

De volgende punten worden besproken: 

 

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

eindejaar periode 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 kan 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! 

 

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! 
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Eén mooi groot vuurwerk daar ben ik voorstander van, zegt een deelneemster. De gemeente 

Schiedam is best voorstander voor een vuurwerkverbod maar dat moet dan wel eerst landelijk 

worden geregeld, zegt Henk vd Lee.  

 

 

4.1 Buurtpreventie 

Buurtpreventie Zuid vertelt over de ervaringen in de afgelopen periode. 

 

“Wij zien geleidelijk aan verbetering. Alle stoepen zijn onkruid vrij gemaakt. We zijn trots op alle 

winkeliers voor het uitdunnen van de uitstallingen en we zijn blij met het verwijderen van alle 

fietswrakken. Wij zijn als buurtpreventie met een enthousiast klein team van vier man sterk en we 

gaan zes keer per week door de wijk. Over het rattenprobleem is een flyer gemaakt. Die gooien we 

hier en daar in de bus. Wij zouden als Buurtpreventieteam heel graag regenbroeken willen en grote 

zaklampen.”  

 

Reacties 

Wat is de status van de Buurtpreventie qua verzekeringen?  

Iedere deelnemer aan buurtpreventie is verzekerd via de vrijwilligers-verzekering.  

 

Ze zoeken nog mensen die willen meedoen. Hoe verliep de publicitaire actie afgelopen zaterdag met 

de TukTuk, vraagt de voorzitter. Er zijn heel veel mensen gesproken. De huidige vrijwilligers 

verwachten dat er wel wat uitkomt.  
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5 Mededelingen vanuit de gemeente / 
stand van zaken langlopende 
kwesties 

 

 

Het luchtmeetnet van de DCMR bestaat 50 jaar in dat kader is er een project gestart waarbij burgers 

zelf de luchtkwaliteit van de eigen woonomgeving meten via het project “Samen Meten” van de 

DCMR.  

Voor meer informatie zie de website van de DCMR of stuur een mail naar: buisjes@dcmr.nl. 

De cultuurscout/MooiWerk organiseert op 30 november het gratis festival De Gorzen Live! Er zijn 

verschillende verrassingsacts uit de wijk te zien.  

Nieuw werk in het Schreihuisje: Foto’s scheepswerf Damen. 

 

 

5.1 Rondvraag 

 

-Braderie a/d Maasboulevard: een bewoner klaagt dat er dan regelmatig sprake is van veel 

parkeeroverlast. Laatst stonden er 24 auto’s op het gras. We hebben toen naar de Lbb gebeld en na 

lange tijd kwamen ze kijken. Er moeten tijdens die dagen meer verkeersregelaars komen. Binnenkort 

is er op de Maasboulevard weer een rommelmarkt. De wijkboa’s hebben de datum genoteerd. 

-Op de kop van de Plantage is  er veel groen weggehaald met name op de hondenpoepstrook. Dit is 

gedaan vanwege kadeherstel.  

-Op 14 december is er weer het jaarlijkse kerstplein aan het Wilhelminaplein. Het wordt vast gezellig, 

net als vorig jaar. Er zijn flyers gemaakt en iedereen krijgt daarvan eentje binnenkort in de bus.  

-De avondwinkel op de Groenelaan is volgens omwonenden te lang open. De wijkboa’s gaan 

poolshoogte nemen. 

-Zaterdag is de Sinterklaasoptocht op de Groenelaan/Wilhelminaplein. 

-Een deelnemer vraagt hoeveel tijd er ligt tussen het doen van een melding en het repareren van de 

straatverlichting. Het euvel moet in ieder geval verholpen zijn binnen een tijdsbestek van drie keer 24 

uur. Vaak blijkt het niet aan de armatuur te liggen maar aan de bekabeling in de grond. Dan gaat het 

om een storing in het net van Stedin. Wij zouden als bewoners graag betere terugkoppeling 

verkrijgen, aldus deelnemer. 

-Wij zouden graag onze vrienden van Toezicht en Handhaving een keertje meenemen met onze ronde 

binnen de wijk, aldus vertegenwoordiger van Buurtpreventie. Na de vergadering kan er een afspraak 

worden gemaakt. 

-Een arkbewoner van de Willemskade geeft aan veel last te hebben van de Platanen. Door vallende 

takken zijn er al enige deuken ontstaan in het dak van geparkeerde auto’s. De bomen nemen zoveel 

daglicht weg dat er geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Er zijn hierover al vijf mailtjes aan 

de gemeente gestuurd. Het antwoord was dat de bomen maar beperkt kunnen worden gesnoeid, 

omdat ze anders dood gaan. De vraag is of Leon Verzijden nog eens navraag zou kunnen doen.  

-Enkele jaren terug hadden wij in de paden allemaal bloembakken. Hoe gaan we dat volgend jaar 

weer doen, vraagt een deelnemer. Via het Wijkbudget, antwoordt de wijkregisseur. Alleen worden 

hanging baskets enkel voor de hoofdwegen gefinancierd vanuit het wijkbudget, aldus de voorzitter. In 

andere gevallen is financiering alleen mogelijk als bewoners de bakken zelf vullen en bijhouden.  

mailto:buisjes@dcmr.nl
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-Een deelneemster vraagt aandacht voor een wijk overstijgende kwestie. Zij vindt het schandalig dat 

de adviesraad sociaal domein heeft opgeheven. Dat zijn mensen die het beste met de stad voor 

hebben. Het gemeentebestuur heeft volgens haar geen goede reden gegeven.  

-Er zijn veel vraagtekens bij de inzet van de sportcoaches van de Betrokken Spartaan in Zuid. In West 

is een mooie flyer. Ook in Zuid zou er een flyer moeten komen met daarop de activiteiten en waar 

geïnteresseerden terecht kunnen.  

Let’s sport: een vertegenwoordiger van het WOT Zuid geeft aan dat zij binnenkort een avondje gaan 

organiseren over het onderwerp: Wat wil je nou voor sport doen? Er zijn een aantal vrouwen die 

hebben al aangegeven dat zij graag met een groepje willen gaan wandelen. Deze oproep geldt vooral 

als je overdag in de buurt wilt gaan sporten, geef even een seintje. Dat kan eenvoudig via 

zuid@wotschiedam.nl. 

 

 

 

5.2 Sluiting 

 

Het wijkoverleg Zuid wordt om 21.35 uur afgesloten. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun 

komst en bijdrage. Iedereen krijgt vanwege de aankomende feestdagen een heerlijke chocolade letter 

mee naar huis. 

 

Het volgend wijkoverleg Zuid zal plaatsvinden op maandag 28 januari om 19.30 uur. 

 

 

 

mailto:zuid@wotschiedam.nl
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