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Opening / Verslag 8 april 2019

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, hij heet iedereen welkom.
Afmeldingen: AvB, JV, EV, MD, WB
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 8 april 2019
Het verslag vergadering wijkoverleg Zuid d.d. 8 april 2019 wordt nagelopen, zowel inhoudelijk als
tekstueel.
Pagina 4
N.a.v. agendapunt 2 over: de doorstart van de Argos Mobiel – de voorzitter geeft aan dat Argos nog
steeds niet heeft gereageerd.
N.a.v. agendapunt 2 over: het hondenspeelveld aan de Havendijk – een aantal bewoners geeft aan
veel last te hebben van het geluid van het geblaf. Wellicht kan er op termijn een andere plek worden
gevonden voor het hondenspeelveld. De voorzitter geeft aan dat de manager hondenbeleid deze vraag
in procedure heeft genomen.
N.a.v. agendapunt 2 over: de Platanen aan de Willemskade – er heeft een onderzoek plaatsgevonden
om te kijken of de bomen besmet zijn met het Massaria virus. Aangegeven wordt dat ze de bomen
niet van de bovenkant hebben bekeken (zijn op de helft gestopt) en dat er te weinig takken zijn
uitgehaald. MB, A. de Buck en Irado gaan op 4 juni bespreken wat er tot nu toe allemaal is gedaan.
Pagina 7
N.a.v. agendapunt 4 over: dispensers met zakjes in de wijk – in de Hagastraat en op de Nieuwe
Haven zijn de dispensers geplaatst. Aangegeven wordt dat de kinderen deze zakjes eruit trekken en
dat deze nu op de straat liggen. Een bewoner uit de Hagastraat geeft aan dat hij de dispenser in de
Hagastraat wel wil vullen.
Pagina 11
N.a.v. agendapunt 3 over: gebied richting Gusto – aangegeven wordt dat in het gebied richting Gusto
(bij de sluis) rare dingen gebeuren. Waarom worden hier, niet net zoals het vroeger was stenen
geplaatst zodat de auto’s er niet meer op kunnen rijden. De voorzitter heeft dit besproken met de
afdeling Vastgoed. Het terrein zal eerst worden geklepeld (glad maken door maaien). Mocht dit niet
helpen dan worden er stenen geplaatst.
Pagina 12
N.a.v. agendapunt 11 over: stenen vallen in de haven – bij het oude Gustoterrein op de punt bij de
Voorhaven is een stukje waar stenen in het water vallen. De voorzitter geeft aan dat hier een inspectie
heeft plaatsgevonden en dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie. Kleine zaken zullen
worden opgepakt en grote zaken zullen op een later tijdstip meegenomen worden in een project.
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Pagina 12
N.a.v. agendapunt 11 over: vlaggenmasten – op de Maasboulevard staan drie vlaggenmasten maar
hier hangen geen vlaggen in. Kunnen deze weer opgehangen worden? De voorzitter heeft hier
navraag over gedaan. Dat er geen vlaggen hangen is een financieel verhaal. Betalende klanten kunnen
hier een vlag laten ophangen. Wellicht is het mogelijk om vanuit het wijkbudget van de wijk Zuid
vlaggen te laten maken zodat deze in de masten opgehangen kunnen worden.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 8 april 2019 worden vastgesteld, met dank
aan de notulist.

4

Verslag Wijkoverleg Zuid

2

Presentatie stand van zaken
projecten ‘Westerkade’ en ‘Rivier
naar stad’

Door Cyril Parchomov, projectleider vanuit de gemeente Schiedam

2.1 Project ‘Rivier naar stad’
De afgelopen jaren heeft de gemeente Schiedam verschillende bijeenkomsten georganiseerd, zoals
bewonersavonden en klankbordgroepen.
Het ontwerp is definitief vastgesteld.
Het bomenpleintje bij Nolet tot aan de sluis blijft staan en wordt een wandelboulevard.
De sluisdeuren blijven op hun huidige locatie liggen. Het gewijzigde ontwerp wordt getoond.
De buitendijkse kwadrant wordt in juli aangelegd.
Het sportterrein hopen we in juli te kunnen openen. Het sportterrein is een inventarisatie geweest
met de jongeren in de wijk. Er komt goede openbare verlichting die in de winter aan staat tot 22.00
uur.
Het gebied waar nu de busjes en auto’s geparkeerd staan op de Havendijk wordt meegenomen in de
uitvoering.
Er wordt een innovatie voor boomspiegels toegepast (betere leefomgeving voor de bomen).
De Hoofdstraat krijgt asfalt en de rest van de straten krijgen klinkers.
Het project is bijna bestek gereed. Dit betekent dat een aannemer in het najaar met het project aan de
slag kan gaan.

2.2 Project Westerkade
In 2017 hebben drie klankbordavonden plaatsgevonden.
Het ontwerp is definitief vastgesteld.
Gestart is met fase 1 van de werkzaamheden het aanleggen van het nieuwe kabels- en leidingentracé
van de Nassaulaan tot aan de Nieuwe Haven.
Na de aanleg van het nieuwe kabels- en leidingentracé start de aannemer van de gemeente met de
herinrichtingswerkzaamheden conform het inrichtingsplan. Naar verwachting is deze aannemer in
de zomer geselecteerd en wordt het werk uitgevoerd na de zomervakantie 2019.
Het Hoogheemraadschap Delfland gaat in het najaar de duikers vervangen onder het kruispunt
Stadhouderskade.

2.3 Vraag
Bij de Nieuwe Haven zit sinds kort een nieuw autobedrijf. Is hier rekeningen mee gehouden met de
parkeerplekken? Cyril geeft aan dat hier geen rekening mee is gehouden. André van der Weijden
geeft aan dat een autobedrijf maar drie auto’s mag plaatsen op openbare parkeervakken. Als dit er
meer zijn dan kunnen we hierop handhaven.
De voorzitter bedankt Cyril voor zijn aanwezigheid en het geven van de presentatie.
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Presentatie veilig in zuid:
werkzaamheden wijkagent en
(wijk)boa’s

Door Pascal Brus (wijkagent) en André van der Weijden (toezicht en handhaving gemeente
Schiedam)
John van Vliet is als wijkboa van de wijk Zuid ook aanwezig bij het wijkoverleg.

3.1 Taken toezicht op handhaving
Aanpak parkeeroverlast
Aanpak zwerf en fietswrakken
Aanpak onjuist aanbieden afval
Jeugd overlast
Controle avondwinkel
Interventie team ondermijning / BRP
Inzet evenement w.o. Maasboulevard

3.2 Parkeeroverlast
In 2018 zijn er ruim 500 bekeuringen uitgeschreven.
Van 1 januari 2019 tot heden zijn er 463 bekeuringen en 28 waarschuwingen uitgeschreven.
Parkeren op stoep, Kruising, Hoge voertuigen, Buiten de vakken, Woonerf etc.
Meldingen die binnenkomen via 14010 komen worden opgepakt door toezicht en handhaving. Een
mevrouw geeft aan dat ze een melding gemaakt over het parkeren bij de muziekschool omdat ze er
met haar scootmobiel niet door kan als hier auto’s verkeerd geparkeerd staan. Aangegeven wordt dat
er de afgelopen week in de buurt van deze locatie 5 bekeuringen zijn uitgeschreven. Deze locatie is
onder de aandacht.
De wijkagent geeft aan dat hij en zijn collega's ook geregeld bekeuringen uitschrijven in de wijk.
Meestal zijn de veroorzakers van het foutparkeren overigens de buren of andere bewoners in de wijk.
Het parkeren in de wijk blijft onder onze aandacht maar het probleem wordt hier niet mee opgelost.

3.3 Fietsen
In 2018 zijn er in Schiedam 1190 fietsen gelabeld in heel Schiedam.
Vanaf 1 januari 2019 tot heden zijn er 931 fietsen gelabeld.
In Zuid zijn er 158 fietsen gelabeld en 72 afgevoerd.
Er wordt een termijn van 6 weken gehanteerd voor een weesfiets en daarna nog 13 weken opslag in
de loods. Graag willen we de termijn van 6 weken terug brengen naar een maand. Er dient dan echter
ook ruimte te zijn in de loods. Alle fietsen worden geregistreerd en in een vak geplaatst.
Fietswrakken mogen binnen 24 uur weggehaald worden.
Als er ergens fietsen staan of wrakken dan kan de locatie door worden gegeven via de Buitenbeter app
of via 14010.
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3.4 Milieu
In 2018 zijn er 4816 vuilniszakken onderzocht door heel Schiedam.
In Zuid zijn er tot nu toe rond 40 zakken doorzocht.
Er zijn 12 bestuursdwangen opgemaakt.
Vuilniszakken die naast de bak staan worden onderzocht om de overtreders op te sporen om de reden
te achterhalen en eventueel te bekeuren.

3.5 Jeugdoverlast
In 2018 zijn er enkele jeugdoverlast meldingen gemaakt. Daarop is ingezet door de jeugdboa's.
In 2019 zijn er tot nu toe 2 meldingen gedaan.

3.6 Wie zijn onze partners
Woonplus
WOT
Buurtpreventie
Inzet wijkboa en samenwerking politie

3.7 Overlast Maasboulevard
Maasboulevard racen, drugoverlast en op het gras parkeren.
Vanuit de politie en de gemeente is men hier druk mee bezig. De drempels zijn bekeken die bij hoog
water los laten. Deze drempels worden vervangen door stenen drempels. Tevens is er een slagboom
geplaatst bij de hondenspeelplek die dicht kan. Hierdoor ontstaat er een doodlopende straat.
Op de Maasboulevard staan auto's ook gewoon op het gras geparkeerd. Als er auto’s staan, geef dit
dan door want dan kan hier op gehandhaafd worden.

3.8 Controle avondwinkel
De avondwinkel is een gewone winkel die open mag zijn tot 22.00 uur. Aangegeven wordt dat deze
winkel vaak na 22.00 uur nog open is. Zeker tot 22.30/22.45 uur. Bezoekers van deze winkel rijden
hard en vooroorzaken verdere overlast door onder andere schelden. Handhaving werkt tot 22.00 uur
en de politie wisselt van dienst om 22.00 uur. Rond 22.00 uur is dus een moeilijk tijdstip om te
handhaven. André gaat aan het team ondermijnen vragen of zij een keer na 22.00 uur langs willen
gaan bij deze winkel.
De voorzitter bedankt André en Pascal voor hun aanwezigheid en het geven van deze presentatie.
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Wijkbudget

Er zijn 2 aanvragen binnengekomen en besproken door de regiegroep.
Activiteit voor senioren in HiZ. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 91.40.
Aanvulling schilderen trafohuisjes. Deze aanvraag van € 567,- is voor € 367,- gehonoreerd uit het
wijkbudget en € 200,- wordt gesponsord vanuit HiZ.
De voorzitter geeft aan dat de nog openstaande aanvragen zo snel als mogelijk afgerekend dienen te
worden. Actie aanvrager(s)
Gevraagd wordt waar de criteria staan voor het wijkbudget.
De voorzitter zal de criteria meenemen naar het volgende wijkoverleg. Actie voorzitter

Vanuit het wijkbudget zijn er planten aangeplant op de locatie Hagastraat. Irado heeft deze planten
echter weggeschoffeld. De voorzitter geeft aan dat de planten opnieuw kunnen worden gekocht en dat
factuur naar hem toegezonden kan worden. De voorzitter regelt dan de afhandeling met Irado.
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Presentatie over Southbeach 2019,
het platform Lekker Bezig en de rol
van de Beweegcoach in de wijk door
Vincent Kroeze, beweegcoach
vanuit de gemeente Schiedam

5.1 Wie zijn wij?
Momenteel zijn er twee beweegcoaches in Schiedam (Vincent en Hilde). Er komt nog een 3e
beweegcoach bij (vacature).

5.2 Wat doen wij?
Rol van de beweegcoach. Aanspreekpunt voor bewegen en sporten in de wijken. Aanspreekpunt,
beweegmakelaar, wijkschoolvereniging, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Samenwerkingspartner,
Evenementen & activiteiten.

5.3 Lekker Bezig
Platform Bewegen en Sporten
Initiatief gemeente
Voor en door Schiedam
Zichtbaarheid
Vier doelgroepen (kinderen, volwassenen, senioren en mensen met een beperking)

5.4 Projecten in Zuid
Bewegen op recept (volwassen & senioren)
Fittest en beweegboekje (senioren)
Wijkschoolvereniging, Streetrulez (kinderen)
Soutbeach (wisselend)
Evenementen & activiteiten (wisselend)

5.5 Southbeach
Dinsdag 2 juli t/m zondag 7 juli
Sportdagen
Seniorenochtend
Southbeachrun
Diverse toernooien
Buitenschoolseopvang KomKids
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Contactgegevens
Website Lekker Bezig Schiedam
of vincent@lekkerbezigschiedam.nl / telefoonnummer: 06 36 53 69 73
De voorzitter bedankt Vincent voor zijn aanwezigheid en het geven van de presentatie.

5.6 Mededelingen vanuit de gemeente/stand van zaken
langlopende kwesties
Opbouwwerker
De opbouwwerker Albert Schenk gaat met pensioen en is vandaag voor het laatst bij het wijkoverleg.
Albert heeft 8 jaar gewerkt als opbouwwerker en wellicht komt hij nog wel eens terug als
vrijwilligerswerker. Tussen nu en drie weken zal rond zijn wie zijn opvolger wordt. Voor zijn inzet
ontvangt hij een bloemetje.
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Rondvraag / Sluiting

Pompunit
Op de hoek Groenelaan/Ploegstraat is een pompunit geplaatst. Een deelneemster vraagt wanneer
deze weggehaald wordt. Leon Verzijden heeft hier navraag over gedaan. Binnen nu en 4 weken wordt
de verontreiniging gemeten. Dan wordt bepaald of de pompkast weg kan.

Wandelen in de Gorzen
Tijdens het wijkoverleg wordt een flyer uitgedeeld voor een wandeltocht door de wijk op zaterdag 8
juni.
Stadserf
De volgende Stadserf bijeenkomst is op 18 juni. Op de agenda staat onder andere het punt ouder
worden in Schiedam.
Culturele route
Op 25 juli wordt de culturele route in Schiedam Zuid georganiseerd. Een folder hiervoor is
beschikbaar ter uitreiking.
Herinrichting Havendijk
Wanneer gaat de herinrichting van de Havendijk beginnen?
De voorzitter geeft aan dat op de planning staat dat de werkzaamheden gaat starten in het 1e
kwartaal van 2020.
De aannemer bepaald wat de werkroute wordt en tevens zal de werkroute afgestemd worden met het
project van Rivier naar Stad.
Rivier naar Stad
Hoe lang gaat het projecten van Rivier naar Stad duren? De voorzitter geeft dat dit project plus minus
een jaar zal duren.

Rotzooi achter het zwembad
Gevraagd wordt of er een keer opgeruimd kan worden achter het zwembad (Havendijk). Op deze
locatie liggen veel blikjes en zwerfvuil. Dit punt wordt buiten wijkoverleg om verder besproken met
Leon Verzijden.

6.1 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 Zuid zal plaatsvinden op maandag 16 september 2019.
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