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1 Evaluatie Oud & Nieuw  

Wijkboa Clyde Esajas presenteert een terugblik op de jaarwisseling en gaat eerst in op het algemene 

beeld over de hele stad.  

 

Gelukkig geen grote incidenten maar van een rustige jaarwisseling kan niet gesproken worden: 

Bekogelen hulpdiensten met vuurwerk = onacceptabel!!!  

Eén hulpverlener met lichte verwondingen naar ziekenhuis. 

Veel kleine brandjes verspreid over de stad. Grote branden gelukkig kunnen voorkomen. 

Voor- en tijdens de jaarwisseling regelmatig meldingen van containerbranden. 

Veel schade aan scholen (o.a. veel ruiten gesneuveld). 

Beginnende brand sportzaal in Oost kon gelukkig snel worden geblust. 

Voor- en tijdens de jaarwisseling diverse voertuigen in brand. 

Zwaar illegaal vuurwerk heeft, vooral in de aanloop naar Oud & Nieuw, voor veel overlast en schade 

gezorgd. 

 

Preventieve aanpak werkt: 

Veel (potentieel) brandbaar materiaal voortijdig verwijderd uit de openbare ruimte.  

Succesvolle inzet op het vroegtijdig opsporen van brandbaar materiaal dat verzameld en opgeslagen 

wordt, zoals kerstbomen en pallets, met name in Tuindorp & Oost. Hiermee veel grote branden 

voorkomen. 

Uitreiking waarschuwingen en preventieve lasten onder dwangsom. 

Voorlichting op (basis)scholen. 

15 vuurwerkvrije zones. 

Oplettende bewoners. 

Totale schade gemeente-eigendom € 33.563,- (vorig jaar € 60.734,30). 

Groenoord: totale schade € 2.075,- (daling van 60,33%) en een overzicht van de schadeposten is op 

de vergadering verstrekt. 

Vuurwerk en toekomst: Wat doet de landelijke politiek? Wat doen Rotterdam en andere 

buurgemeenten? Komt er een verbod op knalvuurwerk/vuurpijlen? Komt er een landelijk 

vuurwerkverbod? 

 

Wat zijn de consequenties? Is het te handhaven? 

Er staan dus voldoende vraagstukken open en de voorbereiding op de komende jaarwisseling is al 

begonnen!  

 

Ervaring bewoners Groenoord: 

Het verwijderen van spullen bij de ondergrondse containers leek dit jaar  minder gebeurd te zijn. 

Clyde Esajas antwoordt dat er rond Oud & Nieuw zo veel meldingen op een dag binnenkomen dat er 

geprioriteerd wordt. De gevaarlijkste gevallen worden dan dus als eerste aangepakt. Het ligt er ook 

aan in hoeverre men deze situaties daadwerkelijk meldt.  

In Groenoord-Zuid was de straatverlichting in de Sweelincksingel 3 à 4 dagen voor Oud & Nieuw uit 

en is dit, na een aantal telefoontjes, pas na de jaarwisseling opgelost.  

Uit het bovenstaande mag volgens de voorzitter geconcludeerd worden dat de jaarwisseling in 

Groenoord, zoals elk jaar, rustig is verlopen. Wel is volgens hem een aantal gevallen, in tegenstelling 

tot eerdere jaren, opvallend: de schade aan het leegstaande schoolgebouw in de Eduard van 

Beinumlaan (ruitschade) en een tweetal autobranden.  
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2 Mededelingen 

Afmeldingen: IvH, IvE, FB, HL, AK, JvO, Caty Palmen (cultuurscout), Fred Bravenboer (wijkagent), 

Leon Verzijden (wijktoezichthouder) en het sociaal werk (i.v.m. een teamdag).  

 

Mieke van de Veerdonk informeert het Wijkoverleg over de Buurtcirkel, samen met een bewoner die 

hieraan deelneemt. De Buurtcirkel is een onderdeel van Stichting Pameijer en bedoeld voor mensen 

met een ondersteuningsvraag. Hierbij ontmoeten bewoners veel buurtgenoten en doen samen leuke 

dingen. Men kan bij elkaar terecht voor vragen of problemen en zet de eigen talenten en 

vaardigheden in. Waar nodig, krijgt men ondersteuning van een vrijwilliger of Buurtcirkelcoach. De 

groep komt 1 x per 14 dagen bij elkaar en in Groenoord bestaat deze op dit moment uit 4 deelnemers. 

De groep kan opgebouwd worden naar 15 deelnemers. Veel mensen leven geïsoleerd. De Buurtcirkel 

is kleinschalig en laagdrempelig. Bewoners kunnen zichzelf aanmelden of mensen uit hun omgeving 

die hier baat bij kunnen hebben. In totaal bestaan er 6 buurtcirkels in Schiedam. Mensen met een 

beschikking moeten wel een eigen bijdrage betalen. De Buurtcirkel heeft een budget voor mensen 

zonder beschikking (70%) en mensen met een beschikking (30%).  

Een folder over de Buurtcirkel met meer informatie en contactgegevens wordt op de vergadering 

uitgereikt.  

 

Op 26 februari om 14.00 uur organiseert Kids Groenoord-Zuid een kinderbingo in Boerderij 

Landvreugd. Informatie volgt op social media.  

   

De voorzitter meldt dat IvH, die vorig jaar een wijkbudgetsubsidie had gekregen voor de aanschaf 

van een AED, ruimte beschikbaar heeft gekregen van de recreatievereniging Griegplein in ruil voor 

gratis reanimatielessen. De data worden nu gepland en de eerste aanmeldingen zijn al binnen. 

Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Communicatie gebeurt via affiches.  

 

Herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein: flyer nr. 6 met procesinformatie is meegestuurd met 

de stukken voor deze vergadering. De voorzitter voegt hier nog aan toe dat er in de komende 

maanden, mits een en ander voldoende gedetailleerd en doorgerekend is, besloten wordt of er 

doorgegaan kan worden richting planvorming. In die periode zal er ook een presentatie gegeven 

worden op het wijkoverleg.  

   

In Schiedam worden in de komende anderhalf jaar drie Tiny Forests aangelegd. Een Tiny Forest is 

een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. De Tiny Forests zorgen niet alleen 

voor meer groen in de stad. Ze zijn ook een plek waar kinderen meer kunnen leren over de natuur. 

Scholen in de buurt zullen dus ook gebruikmaken van deze Tiny Forests voor natuur- en 

milieueducatie. Met deze ‘mini-bossen’ krijgt Schiedam er op korte termijn maar liefst 1.800 nieuwe 

bomen bij. Het eerste Tiny Forest komt in Groenoord. Voorgesteld wordt om dit in het park achter de 

Z-flats te realiseren. Om hierover met omwonenden van gedachten te wisselen, is er op 4 februari een 

informatiebijeenkomst in Activiteitenruimte Van Beethovenplein.  

Jeffrey Davidsz is niet meer werkzaam bij Woonplus. Hij was niet in de gelegenheid om persoonlijk 

afscheid te nemen en heeft de voorzitter gevraagd het Wijkoverleg namens hem te bedanken voor de 

korte maar fijne samenwerking.  
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3 Verslag vergadering d.d. 7 
november 2109 

Pagina 7: 

Wijkbudget 

De verlate vergunningaanvraag voor Halloween kwam door verandering van de regels. De 

indieningstermijn was nl. gewijzigd van uiterlijk drie naar vier weken voor de activiteit. Aldus AvH.   

 

Het verslag is vastgesteld 

 

3.1 Wijkbudget en planning 2020  

 

De planning voor dit jaar is met de vergaderstukken meegestuurd en ook hieronder opgenomen in 

het verslag.  

 

Door veranderingen in het aantal inwoners van wijken krijgen sommige wijken iets meer of minder 

budget. Groenoord krijgt € 500,- minder. Het wijkbudget Groenoord bedraagt hiermee dit jaar € 

42.400,-.  

 

Planning regiegroep Groenoord 2020 

 

 

Tranche 

 

 

Vergadering regiegroep 

 

Uiterlijke datum indienen aanvragen 

1 11 februari 2020 28 januari 2020 

2 31 maart 2020 17 maart 2020 

3 2 juni 2020 19 mei 2020 

4 15 september 2020 1 september 2020 

5 17 november 2020 3 november 2020 

 

Zoals vorig jaar gemeld, heeft de Regiegroep Centrum het initiatief genomen om samen met de 

overige regiegroepen het wijkbudget meer te promoten in de stad. Dit heeft geleid tot 

promotiemateriaal in de vorm van een speciaal wijkbudgetlogo en banners. Beide zijn nu gereed. 

Voor elke wijk zijn er twee banners beschikbaar. Het is de bedoeling dat initiatiefnemers deze 

banners plaatsen op het terrein of in de ruimte waar de activiteiten worden gehouden. Het logo wordt 

digitaal beschikbaar gesteld en kan gebruikt worden op flyers en ander materiaal. Op deze manier 

brengen initiatiefnemers hun bezoekers op de hoogte van de mogelijkheid om wijkbudget aan te 

vragen en helpen hiermee dus het wijkbudget te promoten. De banners van Groenoord liggen nu op 

het  gemeentekantoor maar het is handiger dat ze in de wijk staan opdat men ze snel en makkelijk 

kan ophalen en terugbrengen. De voorzitter denkt na over een locatie.  

 

De tekst van de subsidiebeschikkingen zal o.g.v. het bovenstaande aangepast worden, in die zin dat 

initiatiefnemers aangemoedigd worden (dus geen verplichting of subsidievoorwaarde) om gebruik te 

maken van het logo en de banners. Tevens zal daarin geattendeerd worden op het tijdig doen van een 

vergunningaanvraag.   
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Los van het bovenstaande, zal de tekst van de subsidiebeschikkingen sowieso aangepast worden. Het 

is wenselijk om deze tekst minder ambtelijk te maken en juridische taal zo veel mogelijk te 

vermijden. Vriendelijker, toegankelijker, korter en minder formeel dus. De voorzitter is hiermee 

bezig, samen met Team Communicatie en Team Juridische Zaken . 

 

3.2 Kans voor de wijk: meer samenwerking vrijwilligers 

De voorzitter meldt dat hij voor dit agendapunt wederom geen enkele suggestie heeft ontvangen, 

ondanks dat hij hierom heeft gevraagd en verwijst naar het verslag. Hij herhaalt dat dit agendapunt 

valt en staat met de gevraagde input en geeft aan dat het uitblijven hiervan hem doet afvragen in 

welke mate dit onderwerp daadwerkelijk leeft.    

Dit gezegd hebbende, komt het volgende op tafel:  

 

De regiegroep krijgt wijkbudgetaanvragen. Wellicht kunnen deze initiatiefnemers gewezen worden 

op het Groenoord Magazine en Schiedam Tips.  

Kan er een overzicht gemaakt worden van de vrijwilligers in de wijk? Een soort netwerkkaart dus.  

Kunnen de vrijwilligers een presentatie geven over hun activiteiten?  

Is een Dag van de Vrijwilliger in de wijk een idee?  

Veel van de dingen die gezegd zijn, hebben meer te maken met communicatie dan met meer of een 

betere samenwerking. Dat zijn verschillende dingen.  

De meeste vrijwilligers zitten hier aan tafel op het wijkoverleg. Allemaal bekenden van elkaar dus. En 

er wordt in meer of mindere mate ook al samengewerkt. Het is daarom de vraag wat een lijst met 

vrijwilligers en bijbehorende contactgegevens gaat bijdragen aan de vraag die voorligt. Een 

netwerkkaart lijkt dus niet het antwoord op de vraag.  

Hetzelfde geldt voor de suggestie om vrijwilligers presentaties te laten houden of een Dag van de 

Vrijwilliger (die al landelijk bestaat en ook in Schiedam elk jaar wordt gehouden). De afgelopen vier 

jaar zijn er twee netwerkbijeenkomsten per jaar georganiseerd. Alle vrijwilligers van Groenoord, dus 

ook dit Wijkoverleg, namen daaraan deel. Men kent elkaar dus wel degelijk en weet elkaar te vinden. 

Verder hebben die bijeenkomsten niet veel opgeleverd.  

Zouden de woorden ‘meer samenwerking’ misschien misleidend zijn? Gaat het niet veel meer om 

verbinding?  

  

De voorzitter geeft aan de indruk te hebben dat de vraag niet helder is en de behoefte eraan niet door 

iedereen gevoeld wordt. Hij bemerkt ook een verschil in opvatting als het gaat om de vraag wat er nu 

bedoeld wordt met ‘meer samenwerking’. Zolang deze onduidelijkheid blijft bestaan, is een effectieve 

bespreking van dit onderwerp niet goed mogelijk. De voorzitter zet dit punt weer op de agenda voor 

de volgende keer maar vraagt iedereen met klem om hier verder over na te denken en hem vóór het 

volgende wijkoverleg suggesties te doen of duidelijker te maken waar dit onderwerp echt over gaat.  
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4 Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Er komt een tweede duofiets voor Fietsmaatjes Schiedam via subsidie van de gemeente, waaronder 

het wijkbudget.  

 

De voorzitter meldt dat het overgrote deel van de deelnemers aan de kerstbomenactie heel tevreden 

was. Een aantal waren dat niet omdat de kerstbomen wel geplaatst werden door een bedrijf maar 

door bewoners zelf verwijderd en afgeleverd moesten worden bij het milieupark. Daarnaast waren er 

in twee gevallen klachten over onvoldoende versierde bomen. De voorzitter geeft aan dat met de 

leverancier van de bomen niet afgesproken was dat hij deze ook weer zou afvoeren. Dit kan  voor 

sommige deelnemers inderdaad lastig geweest zijn. Daarentegen hadden de meeste deelnemers hier 

kennelijk geen moeite mee. Ook is een aantal deelnemers hierin geholpen door de zgn. mannengroep. 

Om dit alles te bespreken ter voorbereiding op de komende kerstbomenactie vindt er op initiatief van 

de HBV binnenkort een overleg plaats met alle deelnemers en het sociaal werk. Het Wijkoverleg 

wordt geïnformeerd over de uitkomst van dit gesprek.  

 

Gemeld wordt dat de lichten van de trambaan bij het Bospad vaak niet branden. Als ze het wel doen, 

werken ze vaak niet zoals ze zouden moeten. De bel doet het ook vaak niet. Dit alles speelt al 3 

maanden. De RET verwijst naar de gemeente. De voorzitter geeft aan er nagenoeg zeker van te zijn 

dat de RET verantwoordelijk is en niet de gemeente. Hij zal Leon Verzijden vragen contact op te 

nemen met de RET.  

 

Gevraagd wordt naar de wijkagent en Leon Verzijden. De voorzitter antwoordt dat beide zich hebben 

afgemeld (zie p. 5 van dit verslag), beiden i.v.m. hun werkrooster.   

 

Op de vraag of er nog iets te melden is over Nieuwe Energie voor Groenoord antwoordt de voorzitter 

dat er achter de schermen enorm hard gewerkt wordt en intensieve gesprekken worden gevoerd 

tussen alle deelnemende partijen. Dit zijn nodige voorbereidingswerkzaamheden op weg naar 

definitieve besluitvorming in de gemeenteraad. Hij verwacht dat er richting de zomer concrete 

informatie wordt verstrekt aan de stad. Zodoende zijn er al twee pagina’s ingekocht in het Groenoord 

Magazine voor elke kwartaaleditie.  

 

In relatie tot het voorgaande wordt gevraagd wat ‘meekoppelkansen’ zijn. Dit betekent dat de inzet 

van het project Nieuwe Energie voor Groenoord zich niet beperkt tot puur techniek zoals nieuwe 

huisaansluitingen. Er wordt tegelijk gekeken of er aanvullende zaken in de huizen of in de wijk 

aangepakt kunnen worden (in de breedste zin van het woord) om de woon- en leefkwaliteit te 

bevorderen.  

 

Op de vraag wanneer het park achter de Z-flats aangepakt wordt, antwoordt de voorzitter dat hij dit 

zal navragen. Hij zal dit gelijk ook doen voor de Van Beethovenlaan omdat de beide projecten op 

elkaar aansluiten.  

   

4.1 Sluiting 

Volgend wijkoverleg: 12 maart ’20 - 20.00 uur (Van Beethovenplein 161).  

Voorzitter?: aanmelden, anders Hüseyin Kalyoncu.  

 


