
Jaarverslag 2016 
BVSZ 

 

Schiedam, 4 februari 2017 
 
 

Betreft: jaarvergadering 
Maandag, 20-02-2017 
 
Beste leden, 
 
Namens het bestuur nodig ik u hartelijk uit voor de jaarvergadering van de Bewonersvereniging 
Schiedam-Zuid (BVSZ)  
maandag 20 februari 2017,  20:00 uur  
Leliestraat 10 
 
Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 22 februari 2016 

3. Mededelingen 

4. Jaarverslag 2016:  BVSZ 

Financieel 

Werkgroep huurdersbelangen 

Beheer 

Milieu 

5. Verslag kascontrolecommissie 

6. Jaarrekening 2016 

7. Begroting 2017 

8. Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter en redacteur 

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 

10. De Gorzette 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Na afloop is er een hapje en een drankje. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het bestuur Bewonersvereniging Schiedam-Zuid, 
Ger van den Bosch, secretaris 
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Toelichting op de agenda van de jaarvergadering 
op 22 februari 2016 

 
Met het jaarverslag, het verslag van kascontrolecommissie en de jaarrekening leggen we 
verantwoording af aan de leden van de Bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ). 
 
Die agendapunten vormen de formele afronding van het jaar 2016. 
 
Met de vaststelling van de  begroting en de jaarlijkse verkiezing van bestuurleden en leden van de 
kascontrolecommissie leggen we de basis voor 2016. Instemming van de achterban is vereist om in 
het komende jaar op een verantwoorde wijze besluiten te kunnen nemen en uitgaven te doen. 
 
Bij enkele agendapunten volgt hierna een korte toelichting: 
 
Ad. 2 Notulen 

De notulen van de jaarvergadering van 22 februari 2016 en 4 april 2017 hebben we 
afgedrukt in De Gorzette van het eerste kwartaal 2016 en tweede kwartaal 2016. Wie ze 
niet meer heeft, kan dat ons laten weten via 010-4730503 of via b.v.s.z@kpnmail.nl. Dan 
zorgen we dat u een setje krijgt voorafgaand aan de vergadering. 

 
Ad. 4   Jaarverslag 2014 

Het Jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen van de BVSZ vindt u op de volgende 
pagina’s. 

 
Ad. 5   Verslag kascontrolecommissie 

De zittende kascontrolecommissie maakt tijdens de jaarvergadering haar bevindingen 
kenbaar. Eventueel worden adviezen gegeven over de boekhouding. 

 
Ad. 6   Jaarrekening 2016 

De jaarrekening geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2016. Met de vaststelling 
hiervan worden tevens de penningmeester en het bestuur décharge verleend. 

 
Ad. 7  Begroting 2017 

De begroting laat zien, wat we komend jaar aan inkomsten en uitgaven verwachten. Niet 
alles kan voorzien worden. Daarom mag het bestuur binnen bepaalde grenzen van de 
begroting afwijken. Het document geldt echter als een duidelijk kader voor toekomstige 
uitgaven. 

 
Ad. 8  Verkiezing bestuursleden 
 Herverkiesbaar voor het nieuwe bestuur zijn: 

Sjaak Bijloo 
Ger van den Bosch 

 Albert Bons 
 Hans Grob 

      Sabine Dingler 
      Dirk Allewelt 
      Tineke Mangnus 
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      Benoeming voorzitter en redacteur 

Twee bestuursleden moeten volgens de statuten in functie worden benoemd. Dat zijn de 
voorzitter en de redacteur van ons wijkblad De Gorzette. De andere bestuursfuncties 
worden door de bestuursleden onderling verdeeld.  

  
Kandidaat voor het voorzitterschap is opnieuw Albert Bons. 
Kandidaat voor de functie van redacteur is opnieuw Tineke Mangnus. 

 
Ad. 9 Verkiezing leden kascontrolecommissie. 
 
Ad.10  Binnen het bestuur is momenteel een discussie om de De Gorzette digitaal te gaan uit 

brengen. Besloten is dit voor te leggen aan u als ledenraad.               
           
Ad.11  Rondvraag 

De rondvraag kan een levendig agendapunt zijn, waar van alles en nog wat over Schiedam-
Zuid besproken kan worden.  

 

DATA WIJKOVERLEG 2017                           
• 30 januari 
• 27 maart 
• 22 mei 
• 11 september 
• 30 oktober 

Aanvang: 19.30 
Adres:      Leliestraat 10, Schiedam 

 

 
Bestuur BVSZ 
Functie:  Naam: Adres: e-mail:  Telefoon: 
 
voorzitter 

2e-voorzitter 
penningmeester 

secretaris 
bestuurslid 

bestuurslid 
redacteur 

 
opbouwwerk 

ereleden 
 

 
 

 
Albert Bons 

Sjaak Bijloo 
Dirk Allewelt 

Ger van de Bosch 
Hans Grob 

Sabine Dingler 
Tineke Mangnus 

 
Albert Schenk 

Hennie Bogerd 
Jan Joore 

Nel Bogerd 
Willem van Vessem 

 
Volkerakstraat 18 

Geervlietsestraat 37b 
Leliestraat 10 

Klaaswaalsestraat 11a 
Zuidlandsestraat 7 

Beierlandsestraat 39 
Leliestraat 10 

 
Leliestraat 10 

(In herinnering) 
(In herinnering) 

 
albertbons@gmail.com 

sjaakbijloo@hetnet.nl 
info@BVSZ.eu 

GER222@ONLINE.NL 
Jt.Grob@caiway.nl 

sabinedingler@hotmail.com 
redactieGorzette@hotmail.nl 

 
a.schenk@buurtprojecten.nl 

 

 
010-4731945 

010-4268166 
06-22901043 

06-20149855 
010-4735931 

06-13071182 
 

 
010-4730503 
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Groenelaan	99	A,	3114	CD	Schiedam	
Tel.	010	–	426	19	30	
www.	otticafashion.nl	
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Jaarverslag BVSZ 

Het jaar 2016 is een rustig jaar geweest. Een heleboel zaken die in 2015 al aan de 
orde waren zijn nog steeds niet afgerond, daarover vinden nog steeds allerlei 
gesprekken plaats. Dit betreft vooral de Havendijk, het Havengebied met daarin de 
toekomst van ons zwembad en het project Van Haven Naar Stad (dit betreft het 
terrein rond de Koninginnebrug, Hoofdstraat, Nieuwe Haven). Er zijn ook nieuwe 
projecten opgezet, zoals het realiseren van een monument voor de Gusto, deelname 
in de discussie rond het Vijfsluizengebied (met name de verkeerssituatie, waarmee 
wij als wijk ook te maken hebben) en het verfraaien van het binnengebied tussen de 
Haringvlietstraat, Grevelingenstraat, Volkerakstraat en Dwarsstraat. Hiervoor ligt nu 
een plan op tafel, dat nog door de bewoners moet worden goedgekeurd.  

De elk jaar terugkerende activiteiten, die door de straatteams worden georganiseerd, 
zijn ook dit jaar weer een succes geweest. Bij het Halloweenfeest was de opkomst 
zelfs groter dan berekend en verwacht.  

Minder leuk is dat de organisatie VAGE heeft moeten stoppen met het 
Maasboulevardfeest. Daarvoor in de plaats is wel een feestje georganiseerd door J&S. 

De samenwerking met het WOT is tot nu toe uitstekend. Verder werken wij samen 
met de Gemeente, Woonplus, Middenstandsvereniging, J&S, SWS (nu Dock), Politie, 
Burenraad Wiltonhaven, SOBO en alle andere bewoners- en huurdersorganisaties. 

Dit jaar, 20-10-2017, gaan wij ons 45-jarig bestaan vieren. Wij willen in ieder geval 
weer een boekje uitgeven zoals Een Wijk met Pit, dat bij ons 25-jarig bestaan werd 
gemaakt. Toen ging het voornamelijk over "hoe het was en hoe het nu is". Voor het 
nieuwe boekje willen wij alle bewoners, van jong tot oud, benaderen met de vraag: 
hoe ziet u de wijk over 15 jaar? De verdere plannen zijn nog niet uitgewerkt, maar wij 
hopen in onze eerstvolgende De Gorzette hierover meer duidelijkheid te geven. 

Als laatste, maar zeker niet minst belangrijk doe ik een oproep tot een ieder meld u 
aan lid te worden van ons bestuur en/of onze beheercommissie.  

Verjonging en vernieuwing is nodig. 

Dus schroom niet en meld u alstublieft aan! 

Albert Bons, voorzitter 
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Financieel jaarverslag 

 
Ook	 in	 financieel	 opzicht	 was	 het	 een	 rustig	 jaar.	 Grote	 uitgaven	 voor	 onderhoud	 zijn	
achterwege	 gebleven.	 De	 inkomsten	 van	 subsidie	 zijn	 duidelijk	 achtergebleven	 t.o.v.	 vorig	
jaar.	Dat	heeft	te	maken	met	de	late	indiening	van	de	BVSZ	met	de	‘eindafrekening’	over	2015,	
dat	kwam	door	onbekendheid	met	de	materie.	Voor	de	komende	jaren	zal	dat	niet	meer	van	
invloed	 zijn,	 omdat	 de	 Gemeente	 overgaat	 tot	 een	 vaste	 uitkering,	 die	 niet	 ieder	 jaar	
aangevraagd	moet	worden.	
	
Er	 zijn	 dit	 jaar	 grote	 bedragen	door	 de	 administratie	 van	 de	BVSZ	 gegaan.	Dat	 had	 alles	 te	
maken	 met	 betalingen,	 die	 wij	 hadden	 te	 doen	 voor	 de	 tuin	 aan	 de	 Maasboulevard.	 De	
spaarrekening	 van	 de	 BVSZ	 liet	 eind	 2015	 een	 extra	 surplus	 zien	 van	 13.500	 Euro.	 Die	
13.500,-	is	dit	jaar	in	zijn	geheel	uitbetaald	aan	crediteuren	van	de	tuin	aan	de	Maasboulevard.	
Daarover	 is	 al	 verantwoording	 afgelegd	 aan	 de	 subsidieverstrekker	 van	 de	 subsidie,	 de	
Gemeente	 Schiedam.	 Dat	 geldt	 ook	 voor	 de	 subsidie,	 die	 de	 BVSZ	 had	 ontvangen	 van	
Gemeente	Schiedam	voor	een	nieuwe	beamer.	Het	bedrag	daarvoor	ontvangen	(1.500,-	Euro)	
is	niet	geheel	uitgegeven,	waardoor	wij	rond	250,-	moeten	terugstorten.	
	
Sedert	juli	2016	heeft	de	BVSZ	het	voortouw	genomen	in	het	vormen	van	een	stuurgroep	o.l.v.	
Dirk	H.	Allewelt,	die	onderzoekt	of	er	animo	is	voor	een	‘Aandenken	voor	Werf	Gusto’.	Dat	is	
er	zeker	en	de	stuurgroep	heeft	grote	vorderingen	gemaakt.	Op	de	bankrekening	van	de	BVSZ	
is	tot	31	december	2.500,00	Euro	aan	subsidie	ontvangen	cq.	gereserveerd.	Deze	subsidie	 is	
voor	de	op	te	richten	Stichting	Erfgoed	Werf	Gusto,	die	als	de	stichting	een	feit	is	het	verdere	
traject	van	het	 ‘Aandenken’	voor	haar	 rekening	neemt.	De	rekening	van	de	BVSZ	 is	 in	2016	
belast	met	uitgaven	voor	het	‘Aandenken’	ter	waarde	van	5000,-	Euro.	Het	nadelige	saldo	van	
2500,-	wordt	 in	2017	gecompenseerd	met	 een	 subsidieverstrekking,	 die	 al	 bijgeschreven	 is	
van	 de	 Gemeente	 Schiedam.	 Als	 de	 stichting	 een	 feit	 is	 wordt	 het	 saldo	 t.g.v.	 de	 ‘Stichting	
Erfgoed	Werf	Gusto’	van	2500,-	Euro	overgeboekt	naar	hun	bankrekening.	
	
Er	is	dit	jaar	geïnvesteerd	in	meubels	en	gereedschappen	voor	het	algemeen	onderhoud	voor	
een	gebouw	van	deze	grootte.	Voor	het	komende	 jaar	kunnen	we	dit	 soort	uitgeven	 tot	een	
minimum	beperken	en	eventueel	aanschaffen	wat	nog	ontbreekt.	Voor	het	eerst	sedert	jaren	
hoeven	we	niet	meer	aan	te	kloppen	bij	 leden	als	er	een	schroevendraaier	nodig	is.	Het	was	
werkelijk	bar	en	boos	wat	er	allemaal	niet	was.	
	
Er	is	ook	geïnvesteerd	in	meer	uitrusting	voor	de	keuken.	We	hebben	helaas	nog	steeds	geen	
alcoholvergunning	en	dat	heeft	indirect	ook	te	maken	met	het	uitblijven	van	groot	onderhoud	
door	 Vastgoed.	 De	 afzuiginstallatie	moet	 in	 verbinding	 staan	met	 de	 buitenlucht.	 Daarvoor	
moeten	gaten	gemaakt	worden	in	de	monumentale	gevel.	Daar	dat	vakkundig	moet	gebeuren	
onder	 toezicht	 van	 een	 architect	 blijft	 het	 plaatsen	 van	 afzuigapparatuur	 nog	 achterwege.	
Gekozen	is	ook	om	alleen	voor	de	Grote	Zaal	een	alcoholvergunning	aan	te	vragen,	daar	het	
ondoenlijk	 is	 om	 door	 het	 hele	 gebouw	 in	 de	 plafonds	 flexibele	 pijpen	 aan	 te	 leggen	 met	
meerdere	punten	naar	buiten.	Voor	het	geringe	gebruik	van	alcohol	in	deze	ruimtes	is	dat	een	
onverantwoorde	grote	investering,	die	we	niet	willen	doen.	
	
Dit	 jaar	 trekken	we	wel	budget	uit	voor	het	45-jarig	bestaan	van	de	BVSZ,	die	 is	bij	het	40-
jarig	 bestaan	 in	 het	 water	 gevallen	 door	 de	 u	 wel	 bekend	 gebeurtenissen.	Wat	 dat	 laatste	
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betreft	 is	mijns	 inziens	 een	 utopie	 ooit	 nog	 geld	 terug	 te	 zien.	 Getracht	wordt	 de	 schuld	 te	
‘verkopen’	aan	een	incassobureau.	
	
De	 inning	 van	 contributies	 is	 elk	 jaar	 een	 enorme	 klus.	 Het	 bedrag	 van	 7,00	 moet	 geen	
problemen	opleveren.	Echter	het	is	elk	jaar	een	geloop	en	georganiseer	van	jewelste	om	alles	
op	tijd	binnen	te	krijgen.	Ook	dit	jaar	is	het	weer	niet	gelukt.	
	
Er	 is	 een	 voorstel	 gedaan	 om	 de	 contributies	 te	 laten	 vervallen	 en	 ‘iedereen’	 in	 de	wijk	 te	
beschouwen	 als	 lid.	 De	 Gorzette	 waar	 in	 feite	 de	 contributie	 voor	 betaald	 wordt	 gaat	 dan	
permanent	online	op	de	website.	Dat	scheelt	de	vereniging	een	groot	bedrag	dat	we	kwijt	zijn	
aan	Canon	voor	het	gebruik	van	de	grote	kopieermachine,	die	aan	vervanging	toe	is.	Kortom	
het	gemis	aan	contributie	wordt	grotendeels	goed	gemaakt	door	het	gemis	aan	kosten	voor	
papier,	toner	en	leasekosten	voor	de	kopieermachine.		
	
Bij	het	drukken	van	het	jaarverslag	konden	wij	nog	niet	beschikken	over	de	definitieve	cijfers.	
Deze	liggen	ter	inzage	en	kunnen	meegenomen	worden	vanaf	6	februari	2017	van	het	kantoor	
aan	de	Leliestraat	10	te	Schiedam.	Ook	staan	zij	6	februari	2017	online	op	de	website	van	de	
BVSZ	(http://bvsz.eu)	
	
Schiedam	14	januari	2017,	Penningmeester	
	
	
	

Jaarverslag 2016 Werkgroep Huurdersbelangen BVSZ 
 
 
Het doel van de Werkgroep 
 
De werkgroep heeft als doel de belangen te behartigen van alle huurders in Zuid. Op direct terrein 
van ons team liggen de problemen tussen verhuurders en huurder bij geschillen over onderhoud, 
woongenot, leefbaarheid en ondersteuning en begeleiding van huurders bij allerlei andere 
voorkomende problemen.  
Als Leefbaarheid en Woongenot in het gedrang dreigen te komen en via de werkgroep 
Huurdersbelangen niet opgelost kunnen worden is er altijd een professioneel team van SOBO, 
Woonplus of een particuliere verhuurder beschikbaar bij verhuurproblemen, Irado, de Wijkagent of 
de Lichtblauwe Brigade bij andere overlastgevende problemen. 
 
In principe is het zo dat iedere wijkbewoner bij problemen hulp van ons team kan inroepen. 
Als tegenprestatie verwachten wij van die wijkbewoner dat hij lid is of wordt van de  
BEWONERS VERENIGING SCHIEDAM ZUID, (BVSZ ). 
 
U bent de oren en ogen van onze wijk, maar ook de mensen die voor hun wijk verantwoordelijk zijn. 
 
Leefbaarheid is en blijft een hot onderwerp in elke wijk van Schiedam. Als mensen in een straat of 
buren naast elkaar, niet meer door één deur kunnen heeft dat een weerslag op de hele 
woonomgeving, of als er mensen zijn die zich niet houden aan regels die voor iedereen gelden en 
voor allemaal het zelfde zijn is dat een doorn in het oog voor menig omwonende en een rede om 
aan de bel te trekken bij instanties die daar voor opgeleid zijn. 
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In Schiedam Zuid hebben we daar het Wijk Ondersteunings Team (WOT) voor, je kunt daar altijd 
met een probleem terecht, het wordt opgelost of u wordt verder geholpen. 
 
 
Leefbaarheid (Schoon, Heel en Veil ig) 
 
Leefbaarheid is een breed begrip waar Veiligheid ook onderdeel van uitmaakt, wie zich niet veilig 
voelt in zijn eigen huis of woonomgeving verliest zijn plezier in wonen. Overlast of intimidatie zijn 
veel voorkomende klachten en mensen die s ávonds niet meer over straat durven is allang niet 
meer van deze tijd. Neemt u veranderingen of dingen waar die niet horen in uw omgeving, ga dan 
niet zelf de brigadier uit lopen hangen maar waarschuwt uw buurtagent 0900-8844 of neem 
contact op met de Lichtblauwe Brigade 010-2191455. 
Samen met allerlei Gemeentelijke instanties zullen we onze woonomgeving draaiende moeten 
houden en leren van elkaars fouten en tekortkomingen. 
Schoon, Heel en Veilig zijn de drie onderdelen die onder de paraplu van Leefbaarheid vallen.  
Schoon is een onderwerp waar de laatste jaren in de wijk hard aan gewerkt wordt, goed willende 
burgers en Irado hebben daar een dagtaak aan en af en toe lijkt het erop of het dweilen met de 
kraan open is. De rommel die achteloos op straat geworpen wordt is met geen pen te beschrijven, 
terwijl er in de Gorzen genoeg gelegenheid is om die rotzooi in te deponeren. Opvoeden begint van 
kinds af aan en jong geleerd is oud gedaan. Maar de jeugd is niet alleen de schuldige als het over 
rotzooi maken op straat gaat. 
 
Een schitterende actie om Schoon, Heel en Veilig een duw omhoog te geven is Buurtpreventie een 
goed gereedschap, iets wat in alle andere wijken een normaal iets is en door vrijwilligers goed is 
opgepakt, is in Zuid niet van de grond te krijgen, wij willen altijd alles, als we er maar niets voor 
hoeven te doen. 
 
 
Hondenpoep 
 
Hondenpoep blijft een onderwerp waar je een hele Gorzette mee kan blijven vullen, er zijn meer 
hondentoiletten gerealiseerd en meer hondenpoepbakken geplaatst, waar door echte 
hondenliefhebbers goed gebruik van wordt gemaakt. Af en toe lijkt het erop of het minder wordt en 
dat het gezegde WIE DE ZORG HEEFT VOOR EEN HOND, ZORGT OOK VOOR HET OPRUIMEN VAN 
ZIJN STRONT bij de echte hondenliefhebber zijn werk heeft gedaan, maar het kwartje is nog lang 
niet bij iedereen gevallen. 
De kranten staan vol over het respecteren van je medemens, eigendommen en omgeving, maar dat 
schijnt in te houden dat je de behoefte van je hond zo maar op de stoep van de buren een paar 
straten verderop kan deponeren, de hond in je eigen straat laten poepen staat immers raar voor de 
buren, dat kan je beter doen waar niemand je kent, dat geeft je toch het gevoel dat je het in je 
eigen woonomgeving goed gedaan hebt. 
 
 
Vuilcontainers 
 
Men had gehoopt dat hiermee het zwerfvuil op straat met 70% zou zijn afgenomen, een utopie 
blijkt achteraf, want sommige straten en pleinen zijn nog de zelfde afvalbakken als voorheen. 
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De aantallen vuilniszakken die achteloos tegen de gevel of bij containers neer gezet worden 
spreken boekdelen. 
En maar te zwijgen van het grofvuil wat bij de containers neer gedonderd wordt. 
Een schone en moeilijke taak voor de handhavers van deze beide onderdelen in de wijk, maar het 
lijkt ons van de gekke dat de postbode, die al moeite genoeg heeft de juiste brief in de juiste gleuf 
te deponeren, ook nog eens op burgers moet gaan letten die hun boekje te buiten gaan. Laat dat 
gewoon een taak van de omgeving blijven, een ieder moet zijn buren er gewoon op aan spreken als 
zij er een zooitje van maken, we zullen allemaal onze verantwoording moeten nemen en onze 
verantwoordelijkheid niet uit de weg moeten gaan. 
 
  
SAMENWERKING Gemeente, Woonplus en B.V.S.Z. 
 
Ook in 2015 zijn er diverse samenwerkingen geweest tussen Gemeente, Woonplus en BVSZ. 
Vanuit de Gemeente werd samen met vertegenwoordigers uit de Gorzen in het laatst gehouden 
Wijkoverleg de uitgevoerde punten uit het wijkuitvoeringsplan 2016 doorgenomen. 
 
 
De belangri jkste resultaten in 2016  
 
Het WOT Zuid draait en komt er achter dat de wijk Zuid geen gemakkelijke wijk is. Bewoners willen 
weten wat voor vlees ze in de kuip hebben voordat ze met hun vragen en problemen richting WOT 
gaan en het leggen van contacten en verbindingen zal ook in 2017 een belangrijke taak blijven. 
 
 
Eenzaamheid en sociale isolatie 
 
In 2016 is het project erop uit in Zuid gestart, een samenwerkingsverband tussen gemeente, Wot, 
seniorenwelzijn en vrijwilligers uit de wijk. Via een interview bij senioren thuis wil men een beeld 
krijgen in de behoeften van deze mensen en daarmee gericht aan het werk te kunnen gaan. Veel 
van de per brief benaderde senioren voelen er niets voor om vreemden achter de voordeur te 
krijgen of geven aan daar nog niet aan toe te zijn en nog genoeg te doen te hebben. Op grond van 
deze signalen is het plan tussentijds bijgesteld. 
 
Met gestarte projecten als Levensloopbestendigheid in Zuid en Sport en Bewegen zijn eerste 
stappen in een goede samenwerking gezet. 
Begin 2017 zal de gemeente Schiedam met samenwerking verbanden met Primair Onderwijs en 
voortgezet onderwijs zich gaan bezighouden met scholen en kwetsbare jongeren wat moet leiden 
naar verbetering van schoolprestaties van deze jongeren.  
Jongeren actief begeleidt door stichting J&S heeft zijn plekje wel gevonden in Zuid. 
Wat nieuwe bewoners in Zuid betreft is er in vergelijk met het verleden een flinke stap terug 
gedaan, toen werd de werkgroep huurders belangen zuid elk kwartaal op de hoogte gehouden van 
huurderswisselingen in de wijk en konden deze mensen door de BVSZ welkom geheten worden in 
de wijk. 
Met de overtrokken privacyregels is dit niet meer aan de orde en moet je met een beetje geluk 
tegen een nieuwe bewoner oplopen en deze van de mogelijkheden binnen Zuid op de hoogte 
brengen. Geen ideale start om met nieuwe bewoners om te gaan. 
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Dit zijn enkele punten uit het wijkuitvoeringsprogramma 2016,Het complete 
Wijkuitvoeringsprogramma Zuid 2016 ligt ter inzage bij de BVSZ. 
Prestatie afspraken Woonplus- Gemeente en SOBO. 
 
Op 1 juli 2015is de woningwet in werking getreden. De woonvisie Schiedam 2030 
(www.schiedam.nl/woonvisie) vormt de basis voor prestatie afspraken die gemeenten, corporaties 
en huurders met elkaar maken. Om tot deze afspraken te komen moeten zij met elkaar de dialoog 
aangaan die moet leiden tot een bod van de verhuurder, wat wil de corporatie gaan doen 2017 en 
2018 en wat willen de drie partijen in deze periode bereiken, vast- gelegd in prestatie afspraken. 
Huurders en huurdersorganisaties zijn belangrijke partners in deze overleggen omdat de 
prestatieafspraken altijd onderwerpen zijn die huurders direct raken. Zo ontstaan er bij 
onvoldoende beschikbaarheid van huurwoningen, langere wachttijden en het niet investeren en 
handhaven van de leefbaarheid in een wijk heeft groeiende overlast tot gevolg, iets wat we de 
laatste jaren aan de lijfe hebben kunnen ondervinden.  
 
Een gelijkwaardige tegenpartij in deze processen is noodzaak en zal door huurders uit de gehele 
wijk overwogen moeten worden. 
Een werkgroep huurdersbelangen binnen een bewonersvereniging haalt best een hele 
verantwoording op zijn nek om dit werk te doen, er zullen meer mensen met hun woonhart op de 
goede plek op moeten staan om voor vol aangezien te worden, mandaat om de wijk te 
vertegenwoordigen is niet genoeg, we zullen het met elkaar moeten doen. 
 
Prestatie afspraken staan zwart op wit en zijn een goed instrument om te toetsen of dingen wel of 
niet nagekomen worden die met elkaar afgesproken zijn. Speerpunt voor de meeste 
bewonersorganisaties blijft de leefbaarheid in je wijk en verbeteringen zullen in 2018 merkbaar 
moeten zijn. 
Een niet onbelangrijke opdracht binnen de afspraken zijn het vervangen van open 
verbrandingstoestellen die nog in heel wat woningen te vinden zijn, geisers en moederhaarden 
gaskachels zijn daar een voorbeeld van. Jaarlijks gebeuren daar nog veel dodelijke ongevallen mee. 
Woonplus heeft in de prestatie afspraken vastgelegd dat er in 2017- 395 open 
verbrandingstoestellen moeten worden verwijderd, een punt wat staat nemen we aan. 
 
Net als het Wijkuitvoeringsplan zullen de Woonvisie 2030 en de Prestatie afspraken 2017-2018 ter 
inzage bij de BVSZ zijn. 
 
 
Onderhoud Zuid 2017 
 
In de Gorzette 4de kwartaal 2016 zijn de conceptplannen onderhoud-zuid toegelicht en als daar 
meer vastigheid inzit, zullen we u dit zeker laten weten. 
 
Verder heeft de werkgroep drie huishoudens met klachten over onderhoud en huurverhogingen 
bijgestaan en bij twee heeft dit al tot resultaat geleid. Heeft u klachten of problemen met uw 
verhuurder, laat ons dit dan weten. 
 
Werkgroep Huurdersbelangen BVSZ.
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Jaarverslag Beheer 

 
Voor	beheer	was	2016	een	rustig	jaar.	Er	zijn	lichte	onderhoudswerkzaamheden	uitgevoerd	aan	de	
binnenkant	van	het	gebouw.	De	sanitaire	voorzieningen	vroegen	dit	jaar	wat	meer	aandacht,	daar	
deze	door	de	komst	van	het	WOT	intensiever	gebuikt	worden	dan	de	jaren	ervoor.	Sommige	zaken	
in	 het	 gebouw	 zijn	 gedateerd	 en	 dat	 is	 te	 merken.	 Vooral	 de	 hal	 naar	 de	 opgang	 van	 de	
zolderverdieping	 verkeert	 in	 deplorabele	 staat	 en	 is	 voor	 het	 budget	 van	 de	 BVSZ	 een	 niet	 te	
nemen	hobbel.	Hier	moet	echt	de	Gemeente	(Vastgoed)	bijspringen.		
	
Er	 zijn	 dit	 jaar	 verschillende	 gesprekken	 gevoerd	 met	 Vastgoed	 om	 te	 komen	 tot	 een	 vaste	
afspraak	om	het	enorme	achterstallige	onderhoud	aan	de	buitenkant	van	het	gebouw	in	te	halen.	
Buiten	het	bezoek	van	een	medewerker	van	de	Gemeente	Vlaardingen,	die	 ingehuurd	was	door	
Vastgoed	om	een	 inventarisatie	te	maken	van	de	opknappunten	van	het	gebouw	en	een	bezoek	
van	 een	 architect,	 die	 een	 begroting	 moest	 insturen	 naar	 Vastgoed,	 is	 er	 niets	 gebeurd.	 Het	
achterstallige	onderhoud	heeft	er	al	wel	toe	geleid,	dat	de	trapleuning	naar	boven	uit	de	muur	is	
geschoten	en	dat	de	top	van	de	vlaggenstok	met	donderend	geraas	naar	beneden	is	gekomen.	
	
Wel	 hebben	 we	 de	 randapparatuur	 in	 de	 Grote	 Vergaderzaal	 uitgebreid,	 hebben	 we	 planten	
geplaatst	 en	 luidsprekers	 in	 het	 plafond	 ingebouwd.	Dit	 alles	 om	de	 zaal	 nog	 aantrekkelijker	 te	
maken	voor	verhuur.	De	zaal	is	vorig	jaar	vaker	verhuurd	aan	gezelschappen,	die	niets	met	VvE	te	
maken	hadden	(eigenlijk	de	vaste	groep	gebruikers	met	marginale	omzet).	Vaste	klanten	zijn	o.a.	
geworden,	 de	 Gemeente	 Schiedam	 met	 diverse	 afdelingen,	 de	 Gemeente	 Vlaardingen	 en	 de	
KUOS-kaartclub.	Ook	worden	zowel	de	Grote	als	Kleine	Zaal	intensief	geboekt	door	het	WOT.	Het	
zorgt	voor	een	constante	instroom	van	geld.		
	
Het	‘sleutel’	ophalen	is	in	zijn	geheel	afgeschaft.	Eenieder	die	een	van	de	zalen	wil	huren	kan	dat	
doen	 via	 de	website.	 Via	 de	website	wordt	 een	 bevestiging	 gestuurd.	Het	 gebruik	 van	 de	 zalen	
buiten	 zakelijk	 gebruik	 is	 opgeschort.	 Als	 de	 zaal	 besproken	 is,	 is	 er	 altijd	 iemand	 van	 de	 BVSZ	
aanwezig.	Voor	‘feesten’	kan	men	terecht	bij	‘Hof	in	Zuid’.		
	
Voor	het	doen	van	uitgaven	i.v.m.	onderhoud	voor	het	komende	jaar	houden	we	een	slag	om	de	
arm.	Het	is	niet	mogelijk	een	plan	van	aanpak	te	maken	voor	intern	onderhoud	als	het	niet	helder	
is	wat	er	gaat	gebeuren	met	de	houten	ramen	in	de	gevels.		
We	 maken	 ons	 ernstig	 zorgen	 over	 de	 twee	 lindebomen	 op	 de	 binnenplaats.	 We	 hebben	 er	
diverse	 keren	 bij	 Vastgoed	 op	 aangedrongen	 de	 bomen	 te	 kappen,	 daar	 ze	 zorgen	 voor	 een	
enorme	 en	 constante	 overlast,	 niet	 alleen	 door	 vallende	 bladeren	 en	 andere	 rommel	 die	 het	
gehele	 jaar	 door	 uit	 de	 bomen	 vallen,	 maar	 ook	 vanwege	 de	 onophoudelijke	 uitgroei	 van	 de	
wortels	waardoor	het	bijna	onmogelijk	wordt	om	zonder	struikelen	de	binnenplaats	over	te	steken	
van	 de	 ingang	 van	 de	 Maasstraat	 naar	 de	 ingang	 van	 de	 gang	 van	 het	 hoofdgebouw.	 De	
voorzieningen,	die	we	aangelegd	hebben	om	de	achteringang	te	gebruiken	om	het	plaatsen	van	
fietsen	 voor	 de	 hoofdingang	 van	 het	 gebouw	 te	 ontmoedigen,	 worden	 derhalve	 niet	 meer	
gebruikt.	Om	van	de	destructieve	effecten	van	de	enorme	wortels	voor	de	fundering	nog	maar	te	
zwijgen.		
Voor	komend	jaar	worden	geen	investeringen	gedaan	door	beheer	in	het	gebouw,	dan	alleen	
vervangen	wat	kapot	gaat.	
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 http://postzegelhandeljava.hyves.nl/ 
http://piensgallery.hyves.nl/ 

     
Postzegelhandel Java,anno 1935 & 

Pien’s Gallery,anno 1998, 
Hoofdstraat 297 

3114 GE Schiedam 
010- 426 81 21 

pzhjava@hotmail.com 
Het adres voor al uw postzegels, 

albums en meer. 
Beeldende kunst-cadeaus & workshops & 

meer van Pien Westerveld. 

	

	

www.ford-
schakelautogroep.nl  

 

Vink & Evag Schiedam - Vlaardingen 
Jan Evertsenweg 6 
3115 JA Schiedam 

 
Telefoon: 010 4264690 

E-mail: schiedam@schakelautogroep.nl 
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Jaarverslag 2016 Mil ieu                                                                                                                                                                                                                  
Er zijn veel ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 
In een artikel van dit jaar (De Gorzette) staat een artikel over vliegverkeer, dat doen we nu niet 
dunnetjes over. Wel geef ik een indruk weer hoe de omwonenden erover denken. Als er tijdens de 
inloopavond van verkenner Joost Schrijnen iets duidelijk is geworden, dan  is het wel dat de 
klachten over Rotterdam The Haque Aiport (RTHA) niet mals zijn. Het gaat vanavond nog niet om de 
vraag of u voor of tegen de uitbreidingsplannen van Zestienhoven bent, benadrukte Joost Schrijnen 
aan het begin van de inloopavond in een hotel aan de rand van Rotterdam The HagueAirport(RTHA) 
Probeer uw gedachten, of die nou positief of negatief zijn, om te zetten in vragen, want wij 
verzamelen die vragen om ze uiteindelijk te kunnen beantwoorden. Vervolgens moeten gemeenten 
en provincie een standpunt innemen om advies uit te kunnen brengen aan de staatssecretaris die 
een  nieuw  luchthavenbesluit moet nemen. Schrijnen is door de provincie Zuid-Holland en de 
gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland aangesteld als verkenner om te onderzoeken of 
er draagvlak is voor de plannen van het vliegveld. De luchthaven wil de komende tien jaar het 
aantal vluchten met 75 procent uitbreiden naar 37.000 starts en landingen per jaar.  
De Havendijk 
De Havendijk zit nog met problemen zoals te veel geluid, fijnstof, trillingen van vrachtverkeer en 
luchtverontreiniging. Vanuit de stad is een initiatief ontstaan door bewoners om op verscheidene 
plekken in de stad kastjes op te hangen die lucht en geluid meten. We onderzoeken of het mogelijk 
is hier met de Havendijk op aan te sluiten en dit als het doorgaat te faciliteren. Tijdens de volgende 
klankbordgroep-avond hoop ik hier meer over te weten te komen.  

Proef nachtelijk vrachtverkeer verbod 
Naast de nulmeting zal tijdens de proef twee maal een tussentijdse meting plaatsvinden. Dit zal zijn 
rond de  eerste helft van april en de tweede helft van mei. Ik verwacht dat de gegevens drie tot vier 
weken daarna beschikbaar zullen zijn. 

Onderzoeksvraag effect afsluiten vrachtverkeer Havendijk 
Ten behoeve van deze vraag zal de nulmeting gebruikt worden in een rekenmodel naar de 
mogelijke effecten van een vrachtverkeerverbod op de Havendijk. Dit is een theoretisch onderzoek 
over zowel luchtkwaliteit, als geluid en verkeersintensiteit. Het is niet mogelijk de Havendijk tijdelijk 
af te sluiten om te zien welk effect dit heeft.  
Effect Mil ieuzone 
Momenteel loopt een traject en onderzoek naar de effecten van een milieuzone in Schiedam. Dit 
staat los van het project  Havendijk, maar heeft wel veel invloed op dit project.  
Piekgegevens geluidsmeting 2014 
De geluidsmetingen uit 2014 (zie website) zijn in het rapport afgerond op gemiddelde per uur. 
Momenteel kijk ik of het mogelijk is de niet afgeronde gegevens boven water te halen zodat de 
pieken naar voren komen. Dit was ook een van  de discussiepunten over de geluidsmeting.  De 
volgende vraag die we daarna kunnen beantwoorden is of het mogelijk is om deze pieken af te 
laten nemen zodat de overlast afneemt. We zitten nu  in het jaar 2017 en vragen ons af wat ervan 
terecht is gekomen  met deze voornemens? In de agenda van 1 juni 2016 van de klankbordgroep 
Havendijk is nog steeds actueel het volgende: 
Stand van zaken nachteli jk verbod vrachtverkeer 

• Tussentijdse metingen n.a.v. nachtverbod vrachtverkeer 

• Uitslag bewoners enquête 

• Studie gevolgen afsluiten Havendijk vrachtverkeer. 

• Presentatie gevolgen verkeersstromen 
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• Presentatie gevolgen lucht& geluid 

• Vervolg proces  en volgende bijeenkomst klankbordgroep Havendijk 

• Verkeersprognose voor wat betreft de Havendijk 

• Onderzoek naar trillingen 

• Uitgangspunten bij reconstructie 

• Proces en planning. 

Herinrichting Knooppunt Vijfsluizen 
Knooppunt Vijfsluizen kampt al even met problemen met de doorstroming en de hoeveelheid 
verkeer. De gemeente Schiedam en Vlaardingen pakken dit probleem nu samen op met een heel 
pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten. De verkeerslichten worden vervangen en 
anders afgesteld, de busbaan wordt verlegd, het fietspad verplaatst naar de zuidkant waardoor 
fietsers minder over te hoeven te steken  en de kruispunten minder stagneren en kruispunten 
worden anders ingericht met bijvoorbeeld meer voorsorteerstroken. Het hoofddoel is de 
doorstroming van het verkeer verbeteren, maar ook de route krijgt een oppepper.  
Burenraad Wiltonhaven  
Burenraad is een orgaan  dat bij elkaar  komt om de overlast te bespreken, hier hebben 
belanghebbenden zitting. Dit zijn burgers, het bedrijfsleven en de overheid. 
Hier gaat het over problemen die bedrijven veroorzaken  in de regio Wiltonhaven. Een van de 
klachten is geluidsoverlast door motoren die de hotelfunctie waarnemen. Er moet stroom  
aanwezig zijn om te werken en 24 uur te kunnen verblijven zolang de werkzaamheden duren. Bij dit 
probleem wordt gedacht aan walstroom  als oplossing. De praktijk is heel anders er moet een kabel 
zijn met een groot vermogen die op de kade aanwezig is  en dan moet het schip ook nog aangepast 
zijn. Er zal in de toekomst aan gewerkt moeten  worden zowel aan de kade als aan de schepen en 
boortorens om het zover te krijgen. Walstroom is momenteel niet haalbaar volgens de heer Zwaans 
Wethouder Gouweleeuw geeft een toelichting over de ontwikkeling van het Havengebied(zie ook 
www.nl/havens) 
 
Hans Grob,  werkgroep Milieu.  
 
 
- Maakt u geregeld foto’s? 
- Altijd al met anderen over foto’s willen praten? 
- Nog wat tijd over? 
 
Kom dan naar de fotoclub. 
 
Op donderdagavonden (zie de website) zijn wij van 20.00-
22.00 te vinden in de Leliestraat 10                                                      
	
	
www.fotoclub-scyedam.nl 
 
interesse? Mail naar: 
 
 
 
info@fotoclub-scyedam.nl 
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Voorstel:  De Gorzette digitaal.  
 
In het bestuur van de BVSZ is al een aantal keer gesproken over de hoge kosten van het printen van 
De Gorzette en de hoeveelheid tijd het printen en rondbrengen van De Gorzette kost. Wij willen uw 
mening horen wat u vindt als De Gorzette helemaal digitaal wordt. 
 
De Gorzette zou dan een eigen website krijgen.  
Alle activiteiten kunnen direct verslagen worden en online gezet worden. 
Alle foto’s gemaakt tijdens activiteiten kunnen in kleur getoond worden.  
U kunt zelf bepalen hoe groot de letters moeten zijn om de artikelen te lezen.  
We kunnen een vertaling van de teksten in vele talen bieden en we zijn aan het bekijken hoe we de 
artikelen kunnen voorlezen, zodat u ook kunt luisteren in plaats van zelf te lezen. 
Dit alles bij elkaar zal heel veel goedkoper zijn en veel minder tijd kosten, behalve voor de redactie. 
 
 
Redactie De Gorzette  en bestuur BVSZ 
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Belangri jke telefoonnummers 
 
Alarmnummer      112 

Brandweer      010-4468100 

Politie en Buurtagent    0900-8844 

Lichtblauwe brigade    010-2191455 

DCMR-meldkamer     0888-333555 

Dierenambulance     010-4777975 

Instituut sociale raadslieden   010-2465003 

Irado       010-2621000 

Particuliere woningverbetering  010-2380633 

SOBO-woonzorgwinkel    010-2734701 

Stadswinkel      010-2191111 

Steunpunt mantelzorg    06-51694096 

Eneco storingsdienst gas/ elektriciteit 0800-9009 

Evides water      0800-1529 

Woonplus      010-2045100 

Vlietland Ziekenhuis    010-8930000 

Wijkprocesmanager: Marcel Kreuger    010-2191027 

WOT, Eveline  (ma, di, do)  06-10615937 

  
 Bewaar deze nummers in/bij uw telefoon.    
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BewonersVereniging Schiedam-Zuid 

 
Werkgroep Huurdersbelangen  

Sjaak Bijloo (coördinator)        Geervlietsestraat 37b   010-4268166 

John Ouwens        Grevelingenstraat 62   010-4732997 

Wout Broere        Havendijk 222   010-4737037 

Werkgroep Mil ieu 

Hans Grob        p/a Leliestraat 10   010-4730503 

Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 

Werkgroep Stadsvernieuwing 

Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 

Werkgroep Particul iere Woning Verbetering 

Ger v.d. Bosch        Klaaswaalsestraat 11a   06-20149855 

Werkgroep Wijk-  en Buurtbeheer 

bestaat in de praktijk uit de contactpersonen van de straatteams  

 

  

Wijkoverleg. Bent u de volgende keer ook aanwezig?  
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Contactadressen van de straatteams 

 

Straatteam 
Abbenbroeksestraat 

Annie Doejaaren 
Abbenbroeksestraat 
14b 
06-52008807 
 

Straatteam 
Beierlandsestraat 

Miranda Dingler 
Beijerlandsestraat 37 
010-7858685 
 

Straatteam Dwarsstraat 
 Ouderraad O.B.S. de 
Gorzen 
 Dwarsstraat 2 
 010-4267815 
 
Straatteam Flat Nereus 
 Kees van Nijnatten 
 Havendijk 331 
 010-4733240 
 
Straatteam Flat Poseidon 
 Tonnie Slechte 
 Havendijk 479 
 
Straatteam 
Grevelingenstraat 

John van Oudenaarde 
Grevelingenstraat 48  
06-50275897 

 010-4271570 
 
Straatteam 
Klaaswaalsestraat 

Josien van Dijk 
Klaaswaalsestraat 11a  
010-4268671 

 

Straatteam 
Maasdamsestraat 

Marjan Hartmann 
Maasdamsestraat 16  
010-4736217 
 

Straatteam Nieuwe 
Maasstraat  

Lia Sliedrecht  
Nieuwe Maasstraat 17  
010-2731632 
 

Straatteam Nieuwe 
Maasstraat  

Yvonne Esbach 
Nieuwe Maasstraat 8 
010-4271845 
 

Straatteam De Pionier 
Fam. Prein 
Lekstraat 48a 
010-4269683 
 

Straatteam 
Puttershoeksestraat 

Chantal de Graaf 
Puttershoeksestraat 31 
06-17770769 
Ineke Hoppe 
Puttershoeksestraat 24 
010-4264390 
 

Straatteam Steenstraat 
Jeannette Loekemeijer 
Steenstraat 15  
06-12916048 

 
 

Straatteam Steenstraat 
 Annemarie Flach 
 Steenstraat 3 
 06-43083494 
 
Straatteam Stri jensestraat 

Angela v.d. Tas 
               Strijensestraat 7 
 06-52310569 
 
Straatteam Visserstraat 

Christine Pauw 
Visserstraat 16  
010-4731280  
 

Straatteam 
Wilhelminaplein 
 P.H. van Bockkom  

Wilhelminaplein 26 
               06 -52378736 
 
Straatteam Maasstraat 
 Puck v.d. Laan 
 Maasstraat 40 
 06-28119912 
 
Straatteam Voornsestraat 
 J. Snijders 
                Voornsestraat 7A 
 06-14366592 
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Bent u een starter of doorstromer, een student of 

55-plusser en zoekt u een huur- of koop woning, 

dan kunt u bij Woonplus terecht. Woonplus 

biedt met haar gevarieerde woningaanbod pas-

sende woonruimte voor iedereen. 

Kijk voor ons  actuele aanbod op www.woonplus.nl.

Op zoek naar een  
huur- of koopwoning?

Woonplus is een vastgoedonderneming met 

maatschappelijke verankering in Schiedam. Wij 

willen zorgen voor goede betaalbare huisvesting 

van Schiedammers. Wij werken samen met onze 

klanten, gemeente en organisaties op het gebied 

van wonen en welzijn en zorg.

Woonplus Schiedam

Valeriusstraat 3

3122 AM Schiedam

T (010) 204 51 00

Internet

www.woonplus.nl


