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Hoe word ik lid van de BVSZ? 

 
De bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ) is een vereniging van en voor de 
bewoners. Veel bewoners spannen zich in om het woon- en leefklimaat in de wijk te 
verbeteren. U kunt ook hiervan gebruik maken en uw steentje bijdragen. Dit kan door 
lid te worden. Het lidmaatschap kost €7,00 per jaar. 
 
U kunt u aanmelden door een briefje te schrijven, of een e-mail te sturen, maar heel 
plezierig en persoonlijk is het als u naar ons kantoor komt. Dit  kan op maandag 
en woensdag van 10.00  tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur  en 
donderdag van 10.00  tot 12.00 uur.  
Op deze tijden is een medewerker aanwezig  die uw gegevens noteert en u verder 
helpt met de afhandeling van de inschrijving. 
Na het voldoen van de contributie krijgt u het boek ’Een wijk met pit’. Dit boek is 
gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de BVSZ. Voorts ontvangt u 
vier keer per jaar De Gorzette, ons informatieve wijkblad, het jaarverslag en 
uitnodigingen voor vergaderingen en informele wijkbijeenkomsten. Bovendien kunt u 
een beroep doen op onze actieve leden. Zij kunnen u helpen en van advies dienen. U 
kunt ook zelf een actieve rol spelen in de belangenbehartiging van de wijkbewoners. 
	
BVSZ 
Leliestraat 10 
3114NK SCHIEDAM 
e-mail: b.v.s.z.@kpnmail.nl 
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Voorwoord 

 
De nieuwe De Gorzette is weer vol interessante informatieve artikelen. Het is en blijft 
jammer dat u als lezer niet een stukje schrijft over iets wat u belangrijk vindt. Het 
mag geschreven ingeleverd worden. Als u iets vindt van wat er in een vorige de 
Gorzette staat reageer en geef uw mening. 
 
Voor de Gorzette online: 
Ga naar: http://bvsz.eu en klik op home en dan aan de rechterkant op 
Gorzette digitaal  
 

• Uw schriftelijk reacties kunt u sturen naar: redactieGorzette@hotmail.nl 
• Uw kopij of ingezonden brieven moeten voor de sluitingsdatum aanwezig zijn. 

(1 september 2016 voor De Gorzette 2016-3) 
• Uw inzendingen worden alleen geplaatst, als naam en adres van de inzender 

bekend zijn. 
• Hebt u nog suggesties? Heeft u iets interessants te melden? Laat het ons 

weten. 
 

Redactie 
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Groenelaan	99	A,	3114	CD	Schiedam	
Tel.	010	–	426	19	30	
www.	otticafashion.nl	

 



De gorzette 5	

Opening tentoonstel l ing Fitt ing in ,  Rob van de Ven 
Schrei(ers)huisje 



De Gorzette 

Besluitvorming vl iegveld 
gaat meer t i jd kosten 
 

	
Op 17 mei werd in het Schiedamse Stadskantoor een bijeenkomst gehouden over de 
plannen van Rotterdam The Hague Airport om tot 75% meer vluchten te laten 
uitvoeren in de komende jaren. 
Ongeveer 60 mensen waren naar de Aleidazaal gekomen, waaronder ook 15 
raadsleden en opvallend genoeg ook de wethouder van Lansingerland, Simon 
Fortuin.  Ook de nieuwe directeur van RTHA, Ron Louwerse, was aanwezig.  
Wethouder Patricia van Aaken gaf aan bezorgd te zijn over de uitbreidingsplannen. 
Nog teveel zaken zijn niet duidelijk, met name de gevolgen voor het leefmilieu in 
Schiedam. Zij wil samen met de andere betrokken gemeenten eerst dat meer 
onderzoek plaatsvindt. Zij benadrukte dat uitbreiding van het aantal vluchten een 
beslissing van de staatssecretaris zal zijn ,maar dat die als voorwaarde heeft gesteld 
dat er bestuurlijk draagvlak in de regio (Rotterdam, Lansingerland, Schiedam en 
provincie) voor moet zijn. 
 
Winst te behalen 
Namens het vliegveld legde Steven v.d. Kleij uit wat de plannen zijn. Meer vluchten 
zijn nodig omdat de vraag ernaar toeneemt. En de extra vluchten zullen naar 
“zakelijke” relevante bestemmingen zijn. 
Men wil liefst 9 tot 11 nieuwe bestemmingen en in totaal ruim 38000 vluchten per 
jaar met grote vliegtuigen (tegen 21000 nu). De maatschappelijke kosten-
batenanalyse laat volgens v.d.  kleij zien dat er veel winst te behalen is ten koste van 
een geringe toename van de geluidshinder. De planning is wel wat bijgesteld: het 
hele besluitvormingsproces gaat niet zo snel.  Men gaat nu uit van een nieuw 
luchthavenbesluit medio 2018. 
 
Veel klachten 
Rob Algra van de milieudienst DCMR ging in op de meldingen van geluidsoverlast 
door vliegtuigen in 2015 Er waren zo’n 750 klachten over lawaai in de vroege ochtend 
en ook 750 over lawaai in de late avond. Met name slaapverstoring en het 
onderbreken van gesprek zijn de gevolgen van lawaai. Hij ging ook in op maatregelen 
die genomen kunnen worden om het lawaai te verminderen. Die blijken slecht 
beperkt mogelijk. 
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“Zestienhoven nee” 
Onder de titel “Wat hangt ons boven het hooft?” mocht ik daarna ingaan op de 
mogelijke gevolgen voor de omwonenden. Protesten tegen meer vliegtuigen op 
“zestienhoven” zijn er al vele jaren. Zo werd er in 1970, toen Spaland nog niet eens 
bedacht was, al fel geprotesteerd. De discussie heeft door de jaren heen in elk geval 
de redelijk beheersbaar gehouden. Maar er steeds meer huizen rond het vliegveld 
gebouwd.  De afstand van de huizen aan de rand van onze wijk tot de startbaan is 
exact 3300 meter. Een unieke situatie. 
Ik trok de aanname dat er in de randen van de nacht vooral via Lansingerland wordt 
geland in twijfel. Een steekproef liet zien dat in de avond vooral via Schiedam wordt 
geland. Binnenshuis komt het dan tot geluidspieken van 63 decibel. Bij meer vliegen 
zal met name in de randen van de nacht meer gevlogen worden: van acht vliegtuigen 
tussen 22 en 23 uur naar dertien! Met name in Kethel-Oost zullen woningen een te 
zware geluidsbelasting krijgen. En dat zullen er naar verwachting tientallen zijn. En 
wat te denken van de geluidsbelasting van de nieuwe huizen op sportpark Kethel? 
 
Gezondheid niet in geld te vertalen 
Naast geluid zal ook(ultra)fijnstof een probleem worden. Duidelijk is dat er meer 
ultrafijnstof zal neerdalen op onze wijken. De gezondheidsgevolgen daarvan zullen in 
de komende jaren steeds meer aandacht krijgen. Ik besloot mijn presentatie met de 
stelling dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse die uitgaat van economische 
effecten nooit leidend mag zijn bij de besluitvorming: Woongenot, gezondheid en 
veiligheid zijn voor omwonenden geen zaken die in geld uit te drukken zijn. 
Ik heb dit verhaal en het belang ervan opgetekend zodat u goed geïnformeerd bent 
wat ons de komende tijd te wachten staat.  
 
Werkgroep Milieu, Hans Grob. 
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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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WIJKOVERLEG 2016: 
 
Maandag: 14 november  
 
Opening van het overleg  
19.30 uur.  

 
 

	
Rattenplaag	

De	bewoners	van	de	Lekstraat,	bij	de	Koninginnebrug,	hebben	de	laatste	tijd	veel	
overlast	van	ratten	die	zich	in	de	dichte	bosjes	verschuilen.	De	bewoners	schrikken	
regelmatig		bij	het	storten	van	hun	afval	in	de	vuilcontainer,	als	er	opeens	een	rat	uit	
komt.	De	ongediertebestrijder	van	Irado	is	al	aan	het	werk	geweest	door	een	groot	
gedeelte	van	de	bosjes	weg	te	halen,	rattenvallen	te	plaatsen	en	de	vuilcontainer	
naar	de	overkant	bij	de	sluis	te	verplaatsen.	Of	dit	afdoende	is,	wordt	door	de	
bewoners	betwijfeld.		Het	grote	probleem	is	dat	er	geen	rattengif	meer	mag	worden	
gebruikt.	De	vallen	vangen	waarschijnlijk	te	weinig	ratten	om	de	plaag	tegen	te	
gaan.		

Er	is	afgesproken	met	een	van	de	bewoners	te	kijken	of	het	zin	heeft	in	september	
met	alle	bewoners	bij	elkaar	te	komen,	om	dan	te	bespreken	welke	maatregelen	er	
getroffen	kunnen	worden.	

De	voorzitter	

	

Pleintje	achter	het	clubhuis	

Achter	het	Klubhuis	in	de	Dwarsstraat	ligt	een	pleintje,	tussen	de	Volkerakstraat	en	
de	Haringvlietstraat.	Dit	pleintje	is	al	heel	lang	een	doorn	in	het	oog	van	de	
bewoners,	omdat	daar	bloembakken	staan	die	slecht	worden	onderhouden	en	die	
ook	vaak	als	afvalbak	dienen	voor	hondenpoep.	Nu	valt	dit	gebied	onder	Woonplus	
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en	deze	heeft	Mooi	Werk	(Cultuurscout)	benaderd	om	samen	met	de	bewoners	tot	
een	oplossing	te	komen.	Hierop	is	Mooi	Werk	met	enkele	van	hun	medewerkers	aan	
de	slag	gegaan	en	zij	hebben	met	de	bewoners	geïnventariseerd	wat	de	klachten	zijn	
en	wat	de	oplossingen	zouden	kunnen	zijn.	Hieruit	is	een	lijstje	met	voorstellen	
ontstaan,	waarmee	enkele	gebiedsontwerpers	aan	de	slag	zouden	gaan.	De	
uitkomst	hiervan	zou	in	september	aan	de	bewoners	worden	voorgelegd.	Maar	
jammer	genoeg	heeft	Mooi	Werk	de	opdracht	aan	Woonplus	teruggegeven,	omdat	
deze	laatste	niet	bereid	is	de	noodzakelijke	financiën	vrij	te	maken,	terwijl	de	
gemeente	heeft	aangegeven	desnoods	een	gedeelte	mee	te	willen	betalen.	Het	
bestuur	van	de	BVSZ	vindt	dat	Woonplus	zijn	huurders	behoorlijk	in	de	kou	laat	
staan	en	vindt	dan	ook	dat	op	de	ingeslagen	weg	moet	worden	doorgegaan.	

De	voorzitter	

Wilhelminahaven	

Er	zijn	momenteel	ontwikkelingen	gaande	in	de	Wilhelminahaven,	in	het	gebied	dat	
loopt	van	de	Havenstraat	tot	voorbij	Zwembad	Zuid.	De	gemeente	wil	hier	een	
stukje	natuurlandschap	ontwikkelen,	waarbij	gedacht	wordt	aan	een	strandje,	een	
wandelvlonder	met	beplanting	in	het	water	en	ook	aan	sport-	en	spelgelegenheden.	
Het	is	de	bedoeling	om	in	deze	ontwikkelingen	ook	zwembad	Zuid	te	betrekken	
zodat	het	mogelijk	wordt,	door	uitbreiding	en	horecagelegenheid,	het	zwembad	
intensiever	te		gebruiken.	Ook	wordt	gedacht	aan	het	ontwikkelen	van	een	
sportcomplex	voor	verschillende	sporten,	zodat	de	inwoners	van	Zuid,	West	en	Oost	
dichter	bij	huis	kunnen	sporten.	Uit	allerlei	onderzoeken	blijkt	dat	de	jeugd	in	Zuid	
minder	aan	sport	doet	dan	de	jeugd	in	Noord.	Het	bestuur	is	erg	benieuwd	hoe	dit	
alles	zich	zal	gaan	ontwikkelen	en	wij	hopen	u	op	de	hoogte	te	kunnen	houden	van	
de	stand	van	zaken.	

De	voorzitter	

	

 
 

Kopijsluiting

De Gorzette 2016.4  01-12-2016 



De Gorzette 

 
 
- 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 zijn wij van 20.00-22.00 te vinden in 
de Leliestraat 10                                                      
	
	
www.fotoclub-scyedam.nl 
 
interesse? Mail naar: 
 
 
 
info@fotoclub-scyedam.nl 
 
 

 
 

 

 
Openstaande Contributies 2016 
 
Er zijn nog heel wat leden, die hun contributie niet hebben voldaan. Dat is bijzonder 
spijtig, want van de contributie-opbrengsten wordt o.a. deze ‘De Gorzette’ betaald. 
Bij deze doen wij dan ook een beroep op hen, die nog niet betaald hebben, dat zo 
spoedig mogelijk te doen, doch uiterlijk vóór 15 september. U kunt het persoonlijk 
contant betalen bij Hans Grob op het kantoor van de BVSZ aan de Leliestraat 10 te 
Schiedam. U kunt het natuurlijk ook overmaken op onze bankrekening bij de ING 
onder vermelding van Contributie 2016. Nog eenvoudiger is het als u ons een 
machtigt de contributie van € 7,00 per jaar automatisch te laten afschrijven in de 
maand april van elk kalenderjaar. 
Voor hen, die ons hebben gemachtigd vragen wij u zorg te dragen voor voldoende 
saldo, opdat wij in een keer de contributie kunnen innen. Bij diegenen waarbij dat 
niet gelukt is, doen wij in de maand september een poging alsnog de contributie af te 
schrijven. Zorgt u voor voldoende saldo? 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
De Penningmeester. 
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Klaverjas- en Jokeravond in de Lel iestraat 
 
Beste lezers van De Gorzette  
 
Even voorstellen.  
In Schiedam Oost is de vereniging het ‘Singelkwartier’ opgehouden te bestaan. 
Er werden daar allerlei activiteiten gehouden, waaronder een kaartclub met mensen 
die Jokeren en Klaverjassen leuk vonden. 
Het clubje kaarters (55+ ers) wilde graag doorgaan en zodoende zijn we in de 
Leliestraat bij BVSZ terechtgekomen en daar een clubje begonnen onder de naam 
‘ZUOS’. 
 
Sinds enkele maanden doen we daar op dinsdagavond een potje kaart. Gemiddeld 
hebben we 20 klaverjassers en 7 jokeraars. 
 
Wij huren de zaal van BVSZ en zij verzorgen de koffie, thee en het fris. We zouden er 
nog enkele mensen bij kunnen hebben. 
 
Wilt u ook een avondje achter de tv vandaan dan bent u van harte welkom. 
Voorlopig houden we het inschrijfgeld op € 2.50 per avond, dus dat zijn de kosten 
niet. 
Hier staan wat kleine prijsjes tegenover. 
Aanvang van de avond is om 19.45 uur en eindigt zo rond 22.30 uur. 
Er liggen geen messen op tafel, gewoon ongedwongen dus. Bedoeld als gezellig 
avondje weg. 
Heeft u interesse? Zorg dan dat u om uiterlijk 19.40 uur aanwezig bent, want dan 
delen we de tafels in. 
 
Wie weet tot ziens! 
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Puzzelpagina BVSZ, 2016-3 
 
 
oplossing Sudoku 2016-2 
	

	
	
	
De	nieuwe	Sudoku.	Veel	succes!	
De	oplossing	vindt	u	in	het	december-nummer	van	De	Gorzette.	
	
	



De Gorzette 

Lievelingsrecept van: Pietje Pietersen 

 
‘Potje’ 
 
Ingrediënten: 
(Voor drie personen) 
 
150 gram chorizo in plakjes 
1 blik tomatenblokjes 
1 paprika in stukjes gesneden 
½ groente- of kruiden 
bouillonblokje 
½ theelepel cayennepeper 
knoflook, uienpoeder, 
peterselie 
geraspte kaas, 
3 eieren 
3 lage eenpersoons 
ovenschaaltjes 

 

 
 
Bereiding: 
Fruit de plakjes chorizo ca drie minuten. Haal ze uit de koekenpan. Bak in het 
vrijgekomen vet de knoflook, paprika en uienpoeder ca drie minuten. Voeg dan de 
tomatenblokjes toe. Doe daarna de kruiden en het bouillonblokje erbij. Laat acht 
minuten inkoken. 
Verdeel de chorizo over de drie schaaltjes, verdeel daarover de paprika-tomaten mix. 
Als laatste laat u in elk schaaltje een ei glijden. (eventueel nog wat geraspte kaas 
erop). Zet de bakjes in een vooverwarmde oven, tot de eieren gestold zijn. Strooi er 
als laatste wat peterselie over. Lekker met (stok) brood. 
Eet smakelijk! 
 
Heeft u een lekker recept? 
Stuur het dan, al of niet met foto, naar de redactie van De Gorzette. 
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Welke zaken lopen bij  Huurdersbelangen? 
 
Er zijn twee zaken waar de werkgroep Huurdersbelangen samen met het SOBO 
(Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) hun tanden in hebben gezet na een 
oproep van betreffende bewoners. 
Zo loopt er een verzoek bij de verhuurder Metterwoon uit Den Haag om het pand 
Hagastraat 20 op te knappen.  Het pand wordt bewoond door mevrouw Van Marion 
en na haar oproep aan huurdersbelangen om eens een praatje met haar te komen 
maken en haar huis eens onder de loep te nemen, zijn we ons te barsten 
geschrokken.   
Mevrouw had zelf al diverse oproepen aan de verhuurder gedaan over de gebreken 
in haar woning, welke hoofdzakelijk bestonden uit lekkages van dak, goten en ramen. 
Onvoorstelbaar dat een verhuurder in 2016 een huurder zo in de kou kan laten staan. 
Het water loopt bij elke regenbui zo de kamer, keuken en slaapkamer in. 
Gelukkig had de verhuurder, na een eerste melding  van  onze werkgroep en het 
SOBO, door dat het menens was. De verhuurder heeft daarop enkele reparaties 
aangebracht en de goot aan de voorzijde gemaakt. Wij zijn nu in overleg met 
verhuurder Metterwoon om het verdere achterstallig onderhoud van het pand aan te 
pakken. 
 
Heel wat minder makkelijk is het probleem aan de  Numansdorpsestraat 4b. Daar 
huurt de familie Jongebreur al 30 jaar een woning die intussen diverse malen van 
eigenaar is veranderd. Bij het huren van de woning is 30 jaar geleden geen papieren 
huurovereenkomst afgegeven, maar een ieder weet dat een mondelinge afspraak 
een rechtsgeldige afspraak is en je de zelfde huurbescherming geniet als elke andere 
huurder.  
Daar dacht de tegenwoordige eigenaar/beheerder Van der Linden anders over en 
stelde de familie Jongebreur een huurverhoging van 300% voor en anders was het 
wegwezen geblazen. 
De werkgroep en het SOBO hebben rond de tafel gezeten met de heer Van der 
Linden en zijn zaakwaarnemer, de firma Kruse & Lampo. Er was geen goed garen mee 
te spinnen, behalve een hoop intimidatie en gedreig. Voor deze zaak is via het SOBO 
een advocaat in de arm genomen en die gaat deze zaak voor de familie Jongebreur 
tot een goed einde brengen. 
 
We houden u op de hoogte, 
Namens de werkgroep Huurdersbelangen, 
Sjaak Bijloo. 
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We moeten gaan wennen aan prestatieafspraken en 
een bod!!!!! Suggestie:  Samen werken aan een bod en 
prestatieafspraken!!  

Op 1 juli 2015 is de woningwet 2015 in werking getreden. Hoeksteen van deze 
hervorming is de lokale verankering van het volkshuisvestelijk beleid. De 
gemeentelijke woonvisie Schiedam 2030 ( zie www.schiedam.nl/woonvisie) vormt de 
basis voor prestatieafspraken die gemeenten, huurders en corporaties met elkaar 
gaan maken. Om tot dergelijke afspraken te komen zullen zij met elkaar de dialoog 
aangaan die moet leiden tot een bod van de verhuurder (wat wil de corporatie doen) 
voor 2017 en 2018 en prestatieafspraken (afspraken over wat de 3 partijen de 
komende 2 jaar samen willen bereiken).  

Tot nu toe bepaalden de gemeenten en de corporaties grotendeels het woonbeleid 
in hun gemeente. Slechts in enkele gemeenten werden ook huurdersorganisaties 
betrokken bij de prestatieafspraken. Nu het wettelijk wordt geregeld huurders te 
betrekken bij het lokale overleg, zien we dat meer gemeenten en corporaties samen 
met de huurdersorganisaties aan de slag gaan.  

Ondanks de nieuwe woningwet zijn sommige gemeenten en corporaties nog steeds 
huiverig of onzeker om huurders een gelijkwaardige positie te geven in het lokale 
overleg. Zo stellen gemeentes soms dat zij democratisch gekozen zijn en dus de 
rechten van alle burgers waarborgen. Er zijn corporaties die vinden dat de 
Overlegwet huurders al ruim voldoende zeggenschap geeft. Maar ook 
huurdersorganisaties zelf hebben soms moeite met hun nieuwe rol en moeten 
zichzelf afvragen of ze voldoende kwaliteit en kennis hebben om een volwaardige 
partij te zijn in het overleg. In Schiedam staan de gemeente en Woonplus open voor 
het SOBO en huurdersorganisaties.  

Huurdersorganisaties zijn belangrijk voor het overleg omdat zij signalen vanuit hun 
achterban meenemen in het overleg en zorgen voor draagvlak door de achterban te 
informeren. Prestatieafspraken gaan altijd over onderwerpen die huurders direct 
raken, zo ontstaan er bij onvoldoende beschikbaarheid van huurwoningen langere 
wachttijden. Onvoldoende seniorenwoningen of woningen met zorg in de nabijheid 
leiden ertoe dat ouderen minder lang thuis kunnen blijven wonen. Niet investeren in 
leefbaarheid heeft groeiende woonoverlast tot gevolg. Het is daarom van belang 
altijd de gevolgen van afspraken voor de wijk en de huurders in het achterhoofd te 
houden.  

Woonplus heeft voor 2017/18 een concept bod gepresenteerd aan de Gemeente en 
het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO). Het SOBO heeft daar, in 
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samenwerking met huurdersbelangenverenigingen uit Schiedam, goed naar gekeken 
en om uitleg gevraagd bij punten die niet duidelijk genoeg waren omschreven. Dit 
heeft geleid tot een definitief bod 2017/2018.  

Het bod 2017/2018 ligt ter inzage bij de BVSZ, evenals de reacties op het bod van het 
SOBO Vanaf september gaan de concrete afspraken op het bod gemaakt worden. 
Half december moeten de prestatieafspraken bij Minister Blok worden ingeleverd.  

Namens de werkgroep Huurdersbelangen, Sjaak Bijloo.  

Eerste lustrum St Vrienden van Zwembad Zuid 

De Stichting Vrienden van Zwembad Zuid zet zich in oktober 2016 al weer vijf jaar in 
voor Zwembad Zuid, dat inmiddels vooral dankzij de bewoners al meer dan 40 jaar 
bestaat. De Stichting is op 11 oktober 2011 officieel opgericht door het lokaal en 
landelijk gewaardeerde "Actiecomité Zwembad Zuid moet open blijven" en de 
Bewonersverenigingen Zuid, West, Oost en Centrum. In dat jaar besloot een grote 
meerderheid van de Gemeenteraad het zwembad, mede wegens het ontbreken aan 
voldoende zwemwater, tenminste voor tien jaar open te houden en te renoveren. 
Het laatste gebeurde in 2013 tijdens de zomervakantie. Ook besloot het 
Gemeentebestuur in maart 2013 het beheer en de exploitatie van onder andere de 
zwembaden voortaan uit te besteden aan een deskundige marktpartij, Optisport 
Exploitatie.  Aldus geschiedde dit per 1 januari 2014 ook met Zwembad Zuid. De 
Vriendenstichting werkte inmiddels sinds november 2012 met een doortimmerd 
plan, waarin het openhouden van het zwembad het hoofddoel was, met daarin 
negen subdoelen. Ruime openingstijden en zwemsportstimulering waren 
kenmerkende subdoelen. Ondanks de domper van het wegbezuinigen van 
schoolzwemmen door de Gemeente per 1 januari 2013, gingen de Vrienden en 
Optisport niet bij de pakken neerzitten. Tijdens de heropening van het gerenoveerde 
zwembad lanceerde het bestuur van de Vrienden het initiatief leerlingen tenminste 
over een zwemdiploma te laten beschikken als zij van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Dit is gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, 
scholen en gemeente. De Vrienden willen in samenwerking met gemeente, scholen 
en Optisport een onderzoek instellen naar hoeveel leerlingen (groep 4 en ouder) nog 
geen diploma hebben en hoeveel  ouders her zijn die zwemles niet kunnen betalen.  

De Vrienden hebben zich in de afgelopen jaren ook ingezet voor Paasactiviteiten voor 
alle Schiedamse families en de Paula Kooper Sport- en speeldagen voor groep 7 van 



De gorzette 22	

het basisonderwijs. Daarnaast was het bestuur actief in het stimuleren van sport en 
bewegen via de zwemsport voor jong en oud. Dit leidde tot een toename van het 
aantal bezoekers. Dat was eerst, door het wegvallen van schoolzwemmen en de 
omslag naar Optisport in 2014, teruggelopen van 90.000 naar 38.000. En nu, door 
inspanningen van Optisport en de nieuwe locatiemanager, loopt dit aantal weer op 
naar 44.000!  

Dankzij gemotiveerde vrijwilligers, personeel, management en de vele Vrienden heeft 
Zwembad Zuid een goed toekomstperspectief. Het zwembad kan meegroeien in de 
herontwikkeling van de Schiedamse havens. Een reeds in gang gezet boeiend proces, 
dat net zo enerverend is als het proces van destijds tot het behoud van Zwembad 
Zuid. De Vrienden van Zwembad Zuid participeren in het overleg van de 
herontwikkeling van de Wilhelminahaven. Het bestuur van de Stichting Vrienden van 
Zwembad Zuid is iedereen erkentelijk voor de steun en het vertrouwen die gegeven 
zijn om Zwembad Zuid te behouden en nieuw perspectief te bieden. Onze dank gaat 
ook uit naar onze samenwerkingspartners van de activiteiten, gehouden in de 
afgelopen 5 jaar. Met name dank aan de gemeente Schiedam en Optisport Schiedam, 
die ons de ruimte gaven om onze doelstellingen te behalen. In de week waarin de 
oprichtingsdatum valt, wordt enige aandacht geschonken aan het eerste lustrum.  
Optisport en de Vriendenstichting werken hierbij nauw samen.  

Albert Bons, voorzitter 

Harrie Jansson, secretaris 

Mari Dingenouts, Penningmeester, PR 

Leida van Grootveld, activiteiten en 
vrijwilligers 

Corrie Verdam, activiteiten en vrijwilligers  

Johanna Blinker, beleidsadvies 

 

 

Mooi Werk kunt u nu vinden op 
de Hoogstraat, tegenover het Museum 
en Monopoly. 
Deze foto, gemaakt in juli, laat zien dat er 
nog veel gedaan moet worden. Maar als 
u dit leest ziet het pand er vast heel 
anders uit. Neem eens een kijkje.  
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Minervastraat? O, die straat l igt bi j  de Gusto! 

 
Voor velen is de naam ‘Gusto’ tegenwoordig de aanduiding van de industriewijk aan 
de andere kant van de ‘Voorhaven’, beter bekend als het stadsdeel Nieuw-
Mathenesse. In vroeger jaren was ‘Gusto’ een begrip in Schiedam, maar zeker ook 
wereldwijd als scheepswerf.  Als je ‘Gusto’ zei, had je het over een wereldbekende 
scheepswerf en niet over een kaal veld met wat bedrijfjes. 
 
Rond 1900 werd de ontwikkeling van Schiedam enorm afgeremd door de afwezigheid 
van industrie. De economie zat in een zeer diep dal. De grootste werkgever op dat 
moment was de ‘Apollo’ Kaarsenfabriek aan de oevers van de Maas. Gedurende een 
paar eeuwen had Schiedam zich economisch fier overeind weten te houden met 
zoveel florerende jenever producerende bedrijven binnen haar stadsgrenzen. Wat te 
denken van alle toeleveranciers, zoals kuipers, glasblazers, kurk-fabrieken etc. Te laat 
was men er van doordrongen, dat moderne productiemethoden de industrie nieuw 
leven kon inblazen in dit eeuwenoude traditioneel gemaakte ‘vocht’. Men verloor 
daardoor de concurrentiestrijd met andere gebieden en landen.  
 
Hier ter stede werden verenigingen opgericht door bezorgde burgers om bedrijven 
over te halen zich hier te vestigen. Beetje bij beetje is men daarin geslaagd. De 
doorbraak voor de vernieuwing en opleving van de economie werd in 1901 ingeluid 
door de heer A.F. Smulders en zijn zoons Frans en Henri. Deze mannen hadden een 
scheepswerf annex machinefabriek in Slikkerveer. Door het enorme succes dat zij 
hadden met de fabricage van voornamelijk baggermateriaal, voor o.a de aanleg van 
het Panamakanaal, Oostzeewerken en het Suezkanaal, begon de werf omstreeks de 
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eeuwwisseling in Slikkerveer uit zijn voegen te barsten. Dat men succesvol was blijkt 
uit het feit, dat de werf in Slikkerveer pas in 1894 in gebruik werd genomen door 
Smulders, die tot dan produceerde in Utrecht. Vandaar dat men omkeek naar een 
nieuwe locatie en die vond men op de moerasachtige uiterwaarden van de Maas in 
het Schiedamse deel van Nieuw-Mathenesse. Op dat moment had men een kleine 
800 man totaal in dienst.  
 
Wie denkt, dat de gemeente Schiedam in zijn nopjes was met de aandacht van 
Smulders voor Schiedam heeft het mis. Er waren diverse hindernissen te overwinnen. 
Grootste hindernis was, dat Smulders de grond wilde kopen en de gemeente 
Schiedam wilde alleen verpachten. Er zijn in die dagen vele rumoerige 
raadsvergaderingen geweest. Uiteindelijk won het verstand het en konden de 
voorstanders Smulders laten weten, dat het koopcontract voor de grond kon worden 
getekend.  
 
Het heeft uiteindelijk nog vier jaar geduurd eer de werf in juli 1905 onder grote 
belangstelling en met het nodige feestgedruis geopend kon worden. Eerst moest de 
grond vier meter worden opgehoogd en moesten er scheepshellingen gebouwd 
worden, evenals de bedrijfshallen, die hadden gediend als tentoonstellingsgebouwen 
op een Tentoonstelling voor de Industrie in Dusseldorf in 1902. Toen men in 1905 
begon, had men meteen al een goed gevulde orderportefeuille en kon het eerste 
schip (een zeewaardige baggerzuiger) in november 1905 onder gejuich te water 
worden gelaten.  
 
Zoals met veel bedrijven had ook Werf Gusto, zo officieel genoemd in 1911, goede en 
slechte tijden. Slechte tijd was uiteraard WO I, waarin bijna niets werd besteld. Alle 
grote baggerwerken lagen stil. Dit werd na de oorlog wel weer goedgemaakt, omdat 
alle uitgestelde baggerwerken werden voortgezet. Toch was men geschrokken van 
deze periode en gingen de ingenieurs van Werf Gusto aan de slag met andere 
producten, zoals drijvende havenkranen, drijvende bokken, stalen bruggen en andere 
stalen constructies. Men bleef de ‘bagger’ wel trouw.  De staalconstructies, zoals 
bruggen, hebben de Werf wel door de donkere jaren van de werelddepressie begin 
dertiger jaren geleid. Eind 1936 rapporteerde de Schiedamsche Courant weer flinke 
winsten met goede vooruitzichten voor 1937 en volgende jaren. In de twintiger jaren 
ging men zich ook toeleggen op scheepsbouw en heeft in die jaren flink wat grote 
zeeschepen afgeleverd. Een volgende donkere periode voor het bedrijf was WO II, 
waarin bijna niets werd geproduceerd. Vooral de afdeling engineering, waarmee 
Werf Gusto zijn wereldreputatie mee had opgebouwd lag helemaal stil. In 1944/1945 
was een groot deel van de Werf vernietigd. Na de oorlog hervond het bedrijf zich en 
kon zich geheel herstellen. Het baggeren werd steeds minder, de concurrentie erg 
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groot, ook op het gebied van Kraanbouw. Dit noopte Werf Gusto allerlei 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met bedrijven met gelijksoortige producten 
om de strijd met het buitenland aan te gaan. Men trad toe tot IHC Holland (1943), 
Holland Cranes (1951) etc.  
 
De scheepsbouw was bij Werf Gusto eind vijftiger jaren een aflopende zaak. Men kon 
niet meedoen met de schaalvergroting in de moderne scheepvaart en bevrachting. In 
1958 had de Werf Gusto een opdracht gekregen voor een zelfheffend boorplatform 
voor de olie-industrie. De ‘Seashell’ zoals het platform heette zette alles op zijn kop. 
Een unicum in de Nederlandse scheepsbouw/olie-industrie. De ervaring opgedaan 
met dit ‘eiland’ werd te gelde gemaakt met meerdere werkeilanden met of zonder 
kranen en vervolgopdrachten, zoals de kraaneilanden ‘Lepelaar’ en ‘Kraanvogel’ voor 
Rijkswaterstaat voor de aanleg van diverse havenwerken. Het tweede boorplatform 
‘Ile de France’ (1965) zette Werf Gusto definitief op de wereldkaart als topleverancier 
van Offshore producten.  
 
Door toenemende concurrentie besloten de zes bedrijven verenigd onder de vlag van 
IHC Holland geheel op te gaan in de IHC. Besloten werd dat elk bedrijf een 
specialisme op zich zou nemen. De bagger werd door Werf Gusto afgestoten en dat 
werd in het vervolg door Smit Kinderdijk gedaan. Werf Gusto dat op dat moment een 
kleine 2000 man in dienst had specialiseerde zich in de Offshore vanaf 1967. Werf 
Gusto v.h. A.F. Smulders ging heten IHC Gusto BV. De familie Smulders die de Werf 
groot had gemaakt en jarenlang gezichtsbepalend was voor de ontwikkeling van de 
werf kreeg een steeds kleiner aandeel in directiefuncties. De laatste Smulders die een 
directiefunctie had was Robert Smulders, die het bedrijf verliet in 1972 om directeur 
te worden van IHC Smit Kinderdijk.  
 
Jaar op jaar werd de lat hoger gelegd met spektakelstukken, zoals het eerste DP 
Boorschip ‘Pelican’, de enorme opslagboeien zoals de ‘Brent Spar 1’, de pijpenlegger 
‘Viking Piper’ om nog maar te zwijgen van de ontwikkeling en bouw van enorme 
Offshorekranen, zoals de ‘Challenger’, ‘Orca’ en ‘Thor’. Kranen met een ongekend 
hijsvermogen voor die tijd.  
Echter het uitblijven van de nodige investeringen in vernieuwbouw van de werf, 
gecombineerd met enorme verliezen in het buitenland voor IHC Holland, afgezet 
tegen de moordende concurrentie vanuit Korea en Japan en een stagnerende 
oliemarkt door een oliecrisis in 1973, noopten de bestuurders van IHC Holland Werf 
Gusto af te stoten in juli 1978. 
 
Het heeft tot een storm van verontwaardiging geleid. Hoe was het mogelijk dat 
‘Gusto’ gesloten werd en bedrijf met zo’n rijke historie en diepe wortels in Schiedam? 
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Wat was men trots op de reeks Free Enterprise ( 7 in totaal) veerboten voor 
Engeland. Het mocht allemaal niet baten, ondanks alle protesten ging na de te 
waterlating van het boorschip Co. 950 het slot op het hek. De meeste medewerkers 
gingen over naar de RSV groep, de engineers mochten een doorstart maken bij RSV 
Gusto Engineering. (het huidige GustoMSC aan de Wiltonhaven). De afdeling (SBM), 
die in de zestiger en zeventiger jaren onder de hoede van Gusto tientallen 
opslagboeien voor olie op zee produceerde, omdat goede zeehavens ter plaatse 
ontbraken, is de dans ontsprongen door te verzelfstandigen in de zeventiger jaren. 
Heden te dage beter bekend als SBM Offshore.  
 
Wie nu door Schiedam naar Nieuw Mathenesse rijdt, vindt niets meer terug van die 
glorieuze werf, die velen, jarenlang van werk voorzag en die menigeen een brok in de 
keel bezorgde als het bedrijf weer eens de ‘eerste’, of de ‘grootste’ ter wereld het 
water in liet glijden. 
Vandaar dat het hoog tijd wordt om de overblijfselen van de werf, die her en der 
verspreid in Nederland nog in privébezit aanwezig zijn terug te halen naar Schiedam. 
 
Daartoe is een stuurgroep opgericht onder auspiciën van de BVSZ, die meerdere 
groepen heeft uitgenodigd (zoals Gemeente Schiedam, GustoMSC, Stichting Mooi 
Werk, Historische Vereniging Schiedam) om mee te denken om die overblijfselen 
(zoals een van de toegangshekken) te verwerken tot een Aandenken/Monument voor 
de Werf Gusto, dat recht doet aan de vele harde werkers en de familie Smulders. 
De eerste meeting is geweest in juli en begin september staat de tweede 
samenkomst op het programma.  Wij hopen u in het volgende nummer van ‘De 
Gorzette’ te kunnen laten weten wat het geworden is en wanneer en waar het 
geplaatst wordt! 
 
31 augustus 2016 
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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 

  
 Bewaar deze nummers in/bij uw telefoon.    
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BVSZ 
 
Werkgroep Huurdersbelangen  

Sjaak Bijloo (coördinator)        Geervlietsestraat 37b   010-4268166 

John Ouwens        Grevelingenstraat 62   010-4732997 

Wout Broere        Havendijk 222   010-4737037 

Werkgroep Milieu 

Hans Grob        p/a Leliestraat 10   010-4730503 

Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 

Werkgroep Stadsvernieuwing 

Albert Bons        Volkerakstraat 18   010-4731945 

Werkgroep Particuliere Woning Verbetering 

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

Werkgroep Wijk- en Buurtbeheer 

bestaat in de praktijk uit de contactpersonen van de straatteams   

Werkgroep informatie- en communicatietechnologie 

John Maassakker 
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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 

Straatteam 
Puttershoeksestraat 

Ineke Hoppe 
Puttershoeksestraat 24 
010-4264390 

Straatteam Steenstraat 
Jeannette Loekemeijer 
Steenstraat 15  
06-12916048 

 
 

Straatteam Steenstraat 
 Annemarie Flach 
 Steenstraat 3 
 06-43083494 
Straatteam Strijensestraat 

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


