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1 Opening en verslag van 28 januari 

 

1.1 Opening 

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

 

1.2 Verslag bijeenkomst 8 april 2019 

Het verslag vergadering wijkoverleg Zuid d.d. 28 januari 2019 wordt nagelopen, zowel inhoudelijk als 

tekstueel. 

 

Pagina 1 

Agendapunt 2 over: de doorstart van de Argos Mobiel  

–Argos heeft nog niet gereageerd. De voorzitter wordt meegenomen in de cc. 

Agendapunt 2 over: het hondenspeelveld aan de Havendijk  

–De voorzitter geeft aan dat het college dringend heeft verzocht om het initiatief te laten 

voorbestaan. Gevraagd wordt waar dit staat?  In de gemeente beschrijvingen is hier niets over te 

vinden. De voorzitter geeft aan dat de wethouders Ooijevaar en Bregman gevraagd hebben om het 

hondenspeelveld nog een kans te geven.  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.  

 

Pagina 2 

Agendapunt 2 over: de Platanen aan de Willemskade  

–De schouw is gedaan en besloten is om de bomen te laten staan. Na de schouw zijn de bomen vanaf 

de bovenkant bekeken en het vermoeden is dat de bomen besmet zijn met het Massaria virus. 

Gevraagd wordt of hier een onderzoek naar gedaan kan worden. Een artikel hierover en foto’s van de 

bomen worden per e-mail toegezonden aan de voorzitter. De voorzitter gaat dit doorzetten naar de 

afdeling Groen.  

Actie voorzitter 

Agendapunt 2 over: de adviesraad sociaal domein 

 –De voorzitter heeft de correspondentie hierover opgezocht. Belangstellenden kunnen deze 

correspondentie per e-mail opvragen bij de voorzitter.  

 

Pagina 3 

Agendapunt 3 over: overlast Groenenlaan 

 –De wijkboa geeft aan dat er twee controles zijn uitgevoerd door het drank- en horecateam bij de 

avondwinkel. Tijdens deze controles is niets illegaals gevonden.  

De avondwinkel heeft een vergunning om tot 22.00 uur op te zijn. Vaak is de winkel nog open tot 

23.00/23.30 uur. Een aantal bewoners maakt zich hier zorgen over, omdat zij veel geluidsoverlast 

ervaren van de avondwinkel. Van de geluidsoverlast zijn door de bewoners geluidsopname gemaakt. 

De geluidsopnames zullen worden doorgemaild naar de voorzitter. Bewoners hebben begrepen dat de 

avondwinkel een vergunning heeft aangevraagd om tot 24.00 uur open te mogen zijn. De voorzitter 

gaat bovenstaande bespreken met de wijkagent. Actie bewoners/voorzitter 
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Is er ook gekeken naar de bedrijfsauto’s in de wijk? De wijkboa geeft aan dat hier nog een keer naar 

gekeken gaat worden.  

 

Pagina 7 

Agendapunt 7 over: smiley  

–De volgende keer komt de smiley vanuit de Lekstraat aan de Havendijk ter hoogte van de 

Poortugaalsestraat. Tijdens het wijkoverleg wordt gevraagd of de smiley verderop op de Havendijk 

geplaatst kan worden ter hoogte van De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is.  De gewenste locatie 

kan worden doorgeven aan wijktoezichthouder Leon Verzijden. 

 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen van 28 januari 2019 worden vastgesteld, met 

dank aan de notulist.  
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2 Toelichting ‘omgekeerd inzamelen’ 
van afval in Schiedam door Nicole 
Cup (gemeente Schiedam) en 
Jeffrey van Steenis (Irado) 

 

Nicole Cup en Jeffrey van Steenis zijn aanwezig bij het wijkoverleg om een toelichting te geven over 

‘omgekeerd inzamelen’ van afval in Schiedam Zuid. 

 

Afval the Challenge 

Samen naar minder afval: 

2016: 259 kg restafval per persoon per jaar 

2017: 214 kg restafval per persoon per jaar  

2018: 180 kg restafval per persoon per jaar 

2020: 160 kg restafval per persoon per jaar 

 

Hier doen we het voor: 

Belasting voor het milieu beperken! 

   

Een van de maatregelen die voortkomt uit het afvalbeleidsplan Afvthe Challenge is het restafval 

verminderen in de laagbouw.  

  

2.1 Wat gaat er gebeuren? 

De restafval kliko wordt een kliko voor PMD (plastic, metaal en drankkartons). De bewoners brengen 

dan hun restafval zelf naar een ondergrondse container, die op loopafstand aanwezig is. Voor de  

restafval container ontvangen de bewoners een toegangspas. Wissel kliko in Zuid in november 2019.  

 

Gemeente en Irado staan nadrukkelijk open voor slimme ideeën met betrekking tot  

afvalvermindering. 

 

Vraag vanuit aanwezigen: Waarom stapt Schiedam ook niet over op nascheiding? 

Nicole Cup geeft aan dat Schiedam blijft bij een combinatie van voor- en nascheiding, omdat dat 

uiteindelijk goedkoper is voor de bewoners. 

 

Vragen? 

Irado klantenservice: 

info@irado.nl 

010 - 262 1000 

 

De presentatie wordt door de voorzitter toegezonden aan de deelnemers van dit wijkoverleg.  Actie 

voorzitter 

De voorzitter bedankt Nicole en Jeffrey voor het geven van de presentatie.  
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3 Tussenstand ‘Schoon Zuid, Punt 
uit!’ Door Manja v.d. Plasse 

Manja v.d. Plasse is aanwezig bij het wijkoverleg om een toelichting te geven over de tussenstand 

‘Schoon Zuid, Punt uit!’ 

 

Op verzoek van de winkeliers is van april tot december 2018 een project gedaan met de kinderen van 

de St. Willibrordus school.  De kinderen zijn aan de slag gegaan met activiteiten om het zwerfafval 

rondom de school in de wijk te verminderen en de hondenpoep aan te pakken in de Groenelaan. De 

kinderen hebben dit samen gedaan met de winkeliers, bewoners, hondenbezitters,  gemeente,  

Irado en Esther Pieterse.  

 

Besproken punten: 

Posteractie Groenelaan. 

Grondige professionele schoonmaakactie Groenelaan (die deels mislukte, omdat bewoners hun auto 

weigerden te verplaatsen). 

Projectweken Willibrordus. 

Subsidie onderzoek: Kan de Willibrordus een afvalvrije school worden? 

Actie: een geveegde stoep bij elke winkel. 

Actie: posters in de etalages. Mijn baas ruimt op! 

Aandacht in de Gorzette. 

Aandacht in de advertentie van de winkeliersvereniging in het Stadsblad. 

Vast punt op de agenda van de overleggen van de winkeliersvereniging. 

Terugkoppeling tijdens het wijkoverleg. 

 

Voorstel: wellicht kunnen er wat meer dispensers met zakjes in de wijk geplaatst worden. Voorzitter 

zoekt dat uit. Actie voorzitter. 

 

Er worden nog deelnemer gezocht oor de werkgroep POEP. Graag aanmelden bij Manja of bij de 

voorzitter. 

 

Gevraagd wordt wat het effect is van deze actie. Hoeveel kubieke meter is het nu bijvoorbeeld 

schoner? Nicole Cup weet hier geen antwoord op. Dit soort projecten is moeilijk te evalueren.  

 

De voorzitter bedankt Manja voor het geven van de presentatie.  
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4 Presentatie stand van zaken 
projecten Havendijk en 
Wilhelminahaven door René Alberts, 
projectleider vanuit de gemeente 
Schiedam 

René Alberts, projectleider vanuit de gemeente Schiedam, is aanwezig bij het wijkoverleg de 

aanwezigen te informeren over de voortgang van de projecten Wilhelminahaven/Getijdepark en 

Havendijk. 

 

Wilhelminahaven/Getijdepark 

Bij de bewonersavond is het definitief inrichtingsplan gepresenteerd. Er wordt een luchtfoto getoond 

die aangeeft om welk gebied het gaat rondom zwembad Zuid.  

 

4.1 Besproken punten 

Rijkswaterstaat heeft de verplichting om de waterkwaliteit te verbeteren. Hiervoor worden 

getijdeparken aangelegd.   

De gemeente Schiedam wil de gebieden verbinden met de stad om zo mensen uit de wijken naar de 

haven toe te trekken om te genieten van de natuur.  

De architect heeft de haven gebruikt als voorbeeld.  

Versterken groenstructuren.  

Een element als schakel tussen stad en haven.  

Op vrijdag 12 april vindt er een gesprek plaats om een plasticarm te plaatsen.  

Havendijk 

Er worden luchtfoto's getoond van de bestaande situatie. 

Vorig jaar is met de klankbordgroep rond de tafel gezeten om tot een ontwerp te komen. Parkeren 

langs de Havendijk is mogelijk als dit veilig is. Er wordt een twee richtingen fietspad ingepast. 

  

4.2  Met de klankbord groep is overeen gekomen 

Behoud van zoveel mogelijk bomen. 

Zoveel mogelijk langsparkeren handhaven. 

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. 

Veiligheid - snelheid - oversteekbaarheid. 

Locatie fietspad. 

 

Opmerking van aanwezige: Het nieuwe college heeft aangegeven dat vrachtwagens die hier niets te 

zoeken hebben geweerd zullen worden.  

 

Overige besproken punten: 

Maandag 15 april is de finale inloopavond om de resultaten van de klankbordgroep te bekijken. De 

deelnemers van het wijkoverleg worden bij deze uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
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Het concept voorlopig ontwerp wordt tijdens het wijkoverleg getoond.  

Wanneer gaan de werkzaamheden starten? René geeft aan dat na  maandag 15 april de engineering 

opgestart gaat worden. De werkzaamheden zullen zo als het er nu uitziet eind van het jaar eind/begin 

volgend jaar gaan starten.  

 

De voorzitter bedankt René voor het geven van de presentatie.  
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5 Toelichting op publicatie aanvraag 
omgevingsvergunning hotel 
Havenstraat  

In maart 2017 kwamen er plannen naar voren voor een hotel op de Havenstraat. In januari 2019 is er 

omgevingsvergunning binnengekomen bij de gemeente Schiedam.  Deze omgevingsvergunning had 

geen goede onderbouwing. Vanuit de gemeente is toen om een goede onderbouwing gevraagd. De 

voorzitter benadrukt dat hierover nog geen enkele beslissing in genomen door het college. 
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6 Wijkbudget 

Een lid van de regiegroep Centrum heeft vandaag meegekeken bij de regiegroep Zuid om te kijken of 

het zinvol is om samen iets te doen rondom de PR. 

 

Er zijn 12 aanvragen binnengekomen en besproken door de regiegroep. 

 

-Creatieve bijeenkomsten voor senioren in Hof in Zuid. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een 

bedrag van € 200,40. 

-Halloween 2019. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 650,-. 

-Sinterklaas en pietdisco 2019. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 650,-. 

-Boomspiegels Rijnstraat opknappen. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van €523,-. 

-Straatfeest Warande. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 975,-. 

-Workshop vergroten zelfredzaamheid kinderen. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van 

€ 300,-. De € 100,- voor poster en flyers is niet gehonoreerd. De regiegroep heeft bij deze aanvraag 

het dringende verzoek om de aanvraag voortaan beter te omschrijven. 

-Schilderlessen bewoners. Deze aanvraag van € 452,87 wordt alleen gehonoreerd als er genoeg 

deelnemers meedoen aan de schilderlessen. 

-Aanvullen plantenbakken. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 400,-. 

-Flyer J&S drukken en verspreiden. Deze aanvraag van € 700,- is in principe gehonoreerd maar de 

regiegroep wil eerst een toelichting krijgen op deze aanvraag.  

-Proef de Plantage. Deze aanvraag van € 2.500,- is afgewezen. 

-Koningsdag 2019. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 4.000,-. 

-Reparatie smiley Hoofdstraat. Deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 850,-. 
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7 Presentatie Buurtbemiddeling 
Schiedam, door Maaike de Vries, 
coördinator  

Maaike de Vries komt tijdens het wijkoverleg en presentatie geven over de werkzaamheden van 

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

buurtbemiddeling.  

 

 

7.1 Wanneer buurtbemiddeling 

Kleine irritaties, conflict in eerste stadium. 

Welke klachten wel: geluidsoverlast, irritaties eten geuren, 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). 

 

7.2  Hoe dan verder: 

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. 

 

Door voorzitter bedankt Maaike voor het geven van de presentatie.  
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8 Presentatie ‘Multifunctioneel 
sportcentrum bij Zwembad Zuid’ 
door Mari Dingenouts van de 
stichting Vrienden van Zwembad 
Zuid 

Mari Dingenouts van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid geeft tijdens het wijkoverleg een 

prestentatie over een ‘Multifunctioneel sportcentrum bij Zwembad Zuid’.  

Het voorstel is om samen met de gemeente en deskundigen om de tafel te gaan zitten om de ideeën 

voor een zwembad met sportcentrum te presenteren. Waarschijnlijk kan er op 14 mei een toelichting 

gegeven worden aan de gemeenteraad.  

Tijdens het wijkoverleg wordt de nieuwsbrief van april 2019 uitgereikt.  Voor meer informatie: 

www.vriendenvanzwembadzuid.nl 

contactadres: info@vriendenvanzwembadzuid.nl.  

 

De voorzitter bedankt Mari voor het geven van de presentatie.  

 

Nagekomen bericht van Mari: 

Ga naar www.vriendenvanzwembadzuid.nl en klikken op: 

Schie TV reportage : Vrienden van zwembad zuid zitten vol grootste plannen. 

Definitieve notitie in briefvorm aan de raad en college over het Burgerinitiatief Sportcentrum met 

Zwembad (MFC). 

"Presentatie gemeente vrienden van Zwembad Zuid 6-2-2019      dezelfde presentatie zoals in het 

wijkoverleg van 8 april 2019. 

 

 

 
 

http://www.vriendenvanzwembadzuid.nl/
mailto:info@vriendenvanzwembadzuid.nl
http://www.vriendenvanzwembadzuid.nl/
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9 Mededelingen vanuit de 
gemeente/stand van zaken 
langlopende kwesties 

Toplaag (asfalt) vervangen 

Waarschijnlijk wordt in juni de toplaag (asfalt) vervangen van de Rozenburgsestraat, Nieuwe 

Maasstraat en het stukje Lekstraat tot aan de Havendijk. Voor die tijd worden er borden geplaatst 

plus huis aan huis een informatiebrief verspreid.  

 

 

9.1 Rondvraag 

Bordje buurtpreventie 

Het 1e bordje van de buurtpreventie hangt en is onthult door de burgemeester. De overige bordjes 

worden binnenkort geplaatst. 

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 gaat hier navraag over doen. Actie voorzitter 

Parkeren 

Gevraagd wordt of er iets wordt gedaan aan auto’s die op de stoep parkeren of te hoge bussen die in 

de straat staan. De wijkboa geeft dat hier op gehandhaafd wordt als dit op heterdaad geconstateerd 

wordt. Het is echter zo dat de handhaving niet constant aanwezig is om dit te controleren.  

Geparkeerde auto  

Vanaf oktober 2018 staat er in de Volkerakstraat een BMW geparkeerd die nog geen meter heeft 

gereden. Niemand weet van wie deze auto is en de politie is al verschillende keren gebeld. De wijkboa 

geeft aan dat hij hier controle op gaat uitvoeren. Actie wijkboa 

Pluim voor de buurtpreventie 

De buurtpreventie krijgt een pluim. In korte tijd hebben zij veel bereikt qua vuil opruimen e.d.  

Stenen vallen in 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 dit soort zaken gemeld kunnen worden via de BuitenBeter app of via het 

centrale telefoonnummer van de gemeente Schiedam 14010. De voorzitter neemt dit punt nu mee. 

Actie voorzitter 

Voorhaven 

Hier staan afvalzakken van een bbq die niet worden weggehaald. 

Het wegdek is hier slecht en het bord hiervoor valt nu bijna zelf om.  

Vlaggenmasten 

Op de Maasboulevard staan drie vlaggenmasten maar hier hangen geen vlaggen in. Kunnen deze 

weer opgehangen worden? De voorzitter neemt dit punt mee. Actie voorzitter  

Slagbomen 

Op de Havendijk staan twee slagbomen die consequent omhoog staan. Gevraagd wordt waarom deze 

niet omlaag gaan. De voorzitter geeft aan dat iemand deze bomen omhoog en omlaag moet doen. 

Hiervoor is niet voldoende menskracht beschikbaar.  
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Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. Het volgende wijkoverleg Zuid zal plaatsvinden op maandag 3 juni 

2019. 
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