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100 jaar Wilhelminahaven. Wat gebeurt er de komende honderd jaar?
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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 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.
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e-mail: b.v.s.z@kpnmail.nl
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Voorwoord
De laatste De Gorzette van dit jaar ligt voor u. Ik hoop dat u van de artikelen en foto’s
van afgelopen jaar hebt genoten en dat u zult genieten van deze De Gorzette.
Het bestuur van de BVSZ en de redactie van De Gorzette wensen u heel prettige
feestdagen en een gelukkig en gezond 2017.
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 maart 2017 voor De Gorzette 2017-1)
• Uw inzendingen worden alleen geplaatst, als naam en adres van de inzender
bekend zijn.
• Hebt u nog suggesties? Heeft u iets interessants te melden over SchiedamZuid? Laat het ons weten.
Redactie
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Werk in uitvoering!
Tussenbalans wijkuitvoeringsprogramma Schiedam-Zuid 2016
Mei 2013 is het wijkactieprogramma (WAP) Schiedam-Zuid 2013-2017 vastgesteld.
Het WAP geeft vanuit een integrale visie op de wijk focus, samenhang en sturing aan
de gezamenlijke inspanningen van burgers, instellingen en gemeente om het woonen leefklimaat in Zuid te bevorderen. Belangrijke onderwerpen in het WAP zijn o.a.
sociale samenhang, schooluitval, werkloosheid, veiligheid in de wijk en
aantrekkelijkheid van het winkelgebied Groenelaan.
Het wijkactieprogramma is een uitwerking van de Stadsvisie, het College
Werkprogramma en andere nota’s, zoals de Visienota en Kadernota sociaal domein,
de Woonvisie, etc. Het programma is een vervolg op het wijkplan 2006-2009.
Het wijkactieprogramma is in een open proces gezamenlijk met bewoners(organisaties), professionals en vakafdelingen van de gemeente opgesteld. De acties
uit het wijkplan 2006 – 2009 zijn samen met de klankbordgroep besproken. De
klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging
Schiedam Zuid (verder BVSZ), de belangen- en Bewonersvereniging ‘De Plantage’, de
VvE’s van de flats aan de Maasboulevard en het Nassaukwartier, andere actieve
bewonersgroepen en het wijkoverleg. De klankbordgroep en de in de wijk actieve
professionals hebben het wijkplan 2006-2009 geëvalueerd en aangevuld met nieuwe
acties. De geformuleerde actiepunten zijn vervolgens in het wijkoverleg herkend en
aangevuld.
Deze aanvullingen zijn verwerkt in het wijkactieprogramma 2013-2017. Het
wijkactieprogramma is met de klankbordgroep besproken en daarna voor
commentaar en inbreng in een brede bijeenkomst aan de wijk voorgelegd. De
klankbordgroep heeft vervolgens ingestemd met het wijkactieprogramma. De
klankbordgroep van bewoners speelde een belangrijke rol in het bewaken van het
proces bij het opstellen van het wijkactieprogramma.
De balans van 2016
Het wijkactieprogramma is, in samenspraak met bovengenoemde partners, ’vertaald’
in een uitvoeringsprogramma (WUP) met zo concreet mogelijke acties. Voor u ligt de
tussenbalans over 2016. Over het algemeen kunnen we stellen dat we goed op weg
zijn. Verreweg de meeste acties en plannen zijn opgestart of uitgevoerd.
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WOT en vrijwilligers
Het Wijk Ondersteuningsteam (WOT) Zuid draait. Zuid is geen makkelijke wijk. De
bewoners willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben, voordat ze met hun
vragen en problemen naar het WOT gaan. Belangrijk deel van het WOT-werk in Zuid
is dan ook het leggen van contacten en verbindingen: met de collega-instellingen in
de wijk, maar ook via de mobiele wijktafel of door aanwezig te zijn op de kerstmarkt
en South Beach. Inmiddels is het WOT aardig ingeburgerd. Naast de ondersteuning
bij de individuele hulpvragen is het WOT inmiddels ook een vraagbaak voor de
andere professionals en niet-professionals in de wijk.
Het Servicepunt Vrijwilligers is op verschillende manieren actief. Natuurlijk kunnen
geïnteresseerden zich melden in de winkel. Verder heeft Buurtkracht een aantal
vrijwilligers dat in Zuid woont en hulp biedt aan bewoners in Zuid. Welzijn op Recept
is actief voor een huisarts in Zuid.
Senioren
Het WOT heeft begin januari 2016 een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd
met alle professionals die in de wijk actief zijn. Als vervolg daarop is, samen met de
gemeente Schiedam, een netwerkbijeenkomst eind juni 2016 georganiseerd met als
thema ‘Gezond in Zuid’. Aanwezig waren professionals, wijkbewoners en
ambtenaren. Het doel was om de behoefte uit de wijk breed op te halen en de
daaruit voortvloeiende initiatieven direct op te kunnen pakken. Deze
netwerkbijeenkomst heeft een drietal ideeën opgeleverd, die door drie verschillende
werkgroepen worden opgepakt en uitgewerkt. De ideeën zijn (in het kort) meer
gezamenlijk eten organiseren, voor een brede doelgroep, recreatiemogelijkheden
voor jonge kinderen opzetten en de aanwezige mogelijkheden op het gebied van
sport en spel met elkaar te verbinden.
Verder wordt, in samenwerking met de BVSZ en Hof in Zuid, gedacht aan een schouw
van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor senioren en bewoners met een
fysieke beperking. Verder ligt het in de planning dat het Servicepunt
Woningverbetering samen met BVSZ en Hof in Zuid een informatiemarkt organiseert
op het gebied van voorzieningen die het mogelijk maken om langer in de eigen
woning te blijven wonen (domotica).
In 2016 is gestart met het project ‘Er op uit in Zuid’, een samenwerkingsverband van
gemeente, WOT, seniorenwelzijn en (de vrijwilligers van) J&S en Hof in Zuid. Aan de
hand van interviews bij de senioren thuis willen we inzicht krijgen in de behoeften.
Om daarmee een gericht aanbod te kunnen doen. Het traject kende een moeizame
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start. Veel van de benaderde senioren voelden er niets voor om ‘vreemden’ thuis te
ontvangen. Op grond daarvan is het plan tussentijds bijgesteld. Er is een nieuw
benaderingstraject afgesproken, waarbij nog meer gebruik wordt gemaakt van
bestaande netwerken. Naar verwachting zijn voorjaar 2017 de eerste resultaten
beschikbaar.
Jongeren
Naast het reguliere jongerenwerk (rondes door de wijk, individuele begeleiding en de
organisatie van sportinstuif bijeenkomsten in de wintermaanden) is de Stichting
Jongeren & Senioren actief in de wijk. De stichting mobiliseert jongeren om
activiteiten te ondernemen met en voor senioren in de wijk, introduceert jongeren bij
het wijkoverleg, zoekt plekken voor snuffelstages en biedt individuele ondersteuning.
Op het terrein van de voormalige kinderboerderij aan de Maasboulevard is door een
aantal bewoners, met ondersteuning van Irado, de ‘Educatieve Buurt tuin’ ingericht.
De leerlingen van de Sint Willibrordusschool kunnen in die tuin praktische ervaring
opdoen.
Op het gebied van sport en bewegen zijn inmiddels verschillende initiatieven
opgezet: de wijksportvereniging (met vijf deelnemende sportverenigingen), het
jaarlijkse sportevenement South Beach op de Maasboulevard en de inzet van
sportcoaches op het schoolplein van de Sint Willibrordusschool. In 2016 zijn er
nieuwe fitnesstoestellen geplaatst bij veld op de Maasboulevard. Op verzoek van
jongeren verbonden aan J&S is in 2016 verlichting geplaatst bij het voetbalveld op de
Maasboulevard. Dit in ruil voor hun bijdrage aan verschillende activiteiten met
senioren in de wijk. Om overlast van omwonenden te voorkomen gaat de verlichting
om 22.00 uur uit.
In het kader van het project ‘Van Rivier naar Stad’ (verbinding park De Plantage met
de Maas) wordt verder gewerkt aan het inrichten van een fitnessterrein bij het
Sluisgebied (aan de kant van het voormalige Gusto-terrein. Er wordt nu met
jongeren overlegd over de inrichting. Start bouw in 2017.
De gemeente Schiedam is samen met de samenwerkingsverbanden Primair
Onderwijs(PO) en Voortgezet Onderwijs(VO) in gesprek gegaan met twee
organisaties die zich bezighouden met mentoring voor leerlingen in een kwetsbare
positie. Elke organisatie heeft haar eigen accenten wat betreft de invulling van de
mentoring. De ene insteek is de school. De thuismentor begeleidt de leerling bij alles
wat aan school raakt en dan specifiek bij de overgang van PO naar VO. De andere
6

De gorzette

organisatie werkt aanvullend op de buitenschoolse talenten van jongeren. Beide
organisaties werken met vrijwillige mentoren die ertoe bijdragen dat een jongere zich
prettig voelt, wat leidt tot verbetering van schoolprestaties van deze jongeren. Naar
verwachting zal het project in februari 2017 starten.
Bewonersbeheer
Sinds enkele jaren zijn de panden van de BVSZ (Leliestraat) en Hof in Zuid (Nieuwe
Maasstraat) in eigen beheer bij bewoners. De huur wordt betaald door de gemeente,
Woonplus, Pameijer en Seniorenwelzijn, maar de exploitatie van beide ruimtes is de
verantwoordelijkheid van de beheerders. Met succes! De ruimtes worden goed
gebruikt door verschillende bewonersgroepen: van VvE’s tot Zumba en seniorengym.
De BVSZ heeft de inkomsten gebruikt om in 2016 de binnenkant van het pand stevig
op te knappen.
Zuid blijft de wijk met de meeste straatteams. Het aantal blijft min of meer constant.
Ook in 2016 waren de teams actief. Natuurlijk in de eigen straat. Een aantal
straatteams organiseert ook wijkgerichte activiteiten, zoals Halloween in het
Sterrebos en Koningsdag op de Groenelaan.
Er wordt uitgezocht of het mogelijk is om een koppeling te maken met de
gemeentelijke basisadministratie (Welke mensen zijn in de wijk komen wonen?),
rekening houdend met de privacyregels. Verhuurder Woonplus zou mogelijk ook een
rol kunnen spelen.
In 2016 hebben BVSZ en Hof in Zuid het initiatief genomen om meer bekendheid te
geven aan hun activiteiten en gebruiksmogelijkheden. Dat heeft geresulteerd in ‘de
Zuidladder’, een uitgebreide wijkagenda waarin ook de activiteiten van andere
initiatieven in de wijk zijn opgenomen. In 2016 zijn drie nummers verschenen. De
Zuidladder is goed ontvangen. De wens is om er in 2017 mee door te gaan.
In 2016 is vanuit de gemeente extra budget beschikbaar gesteld om de
winkeliersvereniging de mogelijkheid te bieden om de winkelstraat beter te
profileren in de buurt en de directe omgeving. Daarbij moet gedacht worden aan de
aankleding van de straat, advertenties en speciale acties (bijvoorbeeld rond
Halloween, Sinterklaas en Kerst). De winkeliersvereniging is voortvarend aan de slag
gegaan.
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Veiligheid
Zuid blijft een aandachtswijk. De veiligheidsindex 2015 is echter redelijk positief: In
Zuid zijn wederom minder aangiftes van misdrijven bij de politie gedaan. (minder
diefstal, inbraak en geweld). Daar staat een lichte stijging van het aantal vernielingen
tegenover. Bovendien is het aantal kleine buitenbranden (gemeld bij de Brandweer)
sterk gedaald. Men voelt men zich in Zuid relatief veilig en de sociale cohesie is
redelijk hoog.
Onderhoud
Op het terrein van fysieke projecten is in 2016 stevige voortgang geboekt. Voor wat
betreft de herinrichting van de Westerkade, de Havenstraat, de Nassaulaan en de
Warande is het participatietraject met bewoners opgestart. Dat geldt ook voor het
project ‘Van Rivier naar Stad’ (de herinrichting van de Nieuwe Haven, de Hoofdstraat
en het sluisgebied). In dit project is door bewoners het initiatief genomen om in het
werkgebied een herinneringsplek in te richten over de voormalige Gusto-werf.
Vertegenwoordigers van de BVSZ zijn nauw betrokken bij de herinrichting van het
Havengebied (waaronder de Wilhelminahaven).
Het overleg met omwonenden over de herinrichting van de Havendijk en het
tegengaan van de verkeersoverlast is in 2016 opnieuw vormgegeven. Afgesproken is
om eerst na te gaan hoe de overlast van vrachtwagens kan worden verminderd.
Gemeten is of een nachtverbod soelaas biedt. Verder zijn ondernemers ondervraagd
naar de mogelijke schade van een (nachtelijk) verbod voor vrachtwagens. Op grond
van deze proef en enquête neemt het College een besluit over een (nachtelijk)
verbod voor vrachtwagens. Daarna wordt samen met bewoners gekeken naar een zo
veilig mogelijke inrichting van de dijk.
In samenwerking met de Stichting Fietsenstallingen Schiedam West is in 2016
begonnen met de realisatie van een langgekoesterde wens. In november zijn er vijf
fietstrommels geplaatst in de wijk. Gebruikers van deze trommels kunnen hiermee de
fietsen veilig buiten stallen. Afhankelijk van de vraag en de financiële mogelijkheden
wordt het aanbod de komende jaren verder uitgebreid.
Via het Servicepunt Woningverbetering krijgen huiseigenaren gratis advies en
praktische hulp bij het (wegwerken van het achterstallig) onderhoud, een advies op
maat. Particuliere woningverbetering is in 2016 ook gestart in Zuid. Er is een lijst
gemaakt van 70 panden in Zuid waar onderhoud gewenst is. De eigenaren zijn
schriftelijk op de hoogte gesteld. Eigenaren die aan de slag willen, kunnen een budget
8
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(laagrentende lening) verkrijgen om daarmee o.a. energiezuinige- en/of
levensloopbestendige maatregelen te nemen, of bijv. betere geluidsisolering te laten
aanbrengen.
Cultuur
Onder aanvoering van de cultuurscouts van Mooi Werk is ook in 2016 weer veel
aandacht besteed aan kunst en cultuur in de wijk. Uiteraard met en door de
bewoners. De cursus kunstgeschiedenis blijft een groot succes. Er zijn nu twee
locaties: de voormalige pastorie van de Heilig Hart kerk en Hof in Zuid. Verder was er
een scootmobielroute langs kunstwerken in de wijk en een Hollandse middag in het
Hof in Zuid.
Het grootste succes van 2016 was het oprichten van het wijkkoor ‘Geluid uit Zuid’ na
een succesvolle première in het Hof in Zuid treedt het koor inmiddels op in heel
Schiedam en zelfs daarbuiten!
Ook in 2016 is het Schreihuisje weer verfraaid door kunstenaars. Er is zelfs een eigen
website: http://schreihuisjeschiedam.stichtingmooiwerk.nl/ Op verzoek van
bewoners wordt gewerkt aan de realisering van een permanent kunstwerk langs de
Maas: de Maashoorn van Pierluigi Pompei. De Maashoorn (verwacht in 2017) is een
monumentaal beeld van acht meter hoog van waaruit verhalen uit de wijk te horen
zijn. Nienke Rooijakkers verzamelt deze verhalen. Samen met Strijbos en Van Rijswijk
maakt zij een geluidswandeling, een hoorspel in de open lucht.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze tussenbalans nog vragen of opmerkingen?
Heeft u goede ideeën voor de wijk?
Geef het door aan Marcel Kreuger, de wijkprocesmanager van de gemeente:
m.kreuger@schiedam.nl of 010-2191027.
U kunt Marcel ook volgen op twitter, facebook en instagram.

DATA WIJKOVERLEG 2017
• 30 januari
• 27 maart
• 22 mei
• 11 september
• 30 oktober
Aanvang: 19.30
Adres: Leliestraat 10, Schiedam
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De Gorzette

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

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

www.ford-schakelautogroep.nl

Telefoon: 010 4264690
E-mail: schiedam@schakelautogroep.nl
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Ploegstraat...
Het is vandaag 25 Oktober 2016, dat ik op weg ben een zak plastic afval weg te
brengen naar de container aan de Hoofstraat, dat ik in de Grevelingenstraat mijn
naam hoor roepen. Na mij te hebben omgedraaid om te kijken wie roept, zie ik Henk
Burggraaf naar mij toe lopen. We raken in gesprek over de Ploegstraat, en dat er een
woning is die helemaal overwoekerd wordt door groen vanaf de straat tot over het
dak heen en zelfs in de schoorsteen. Uit zijn binnenzak haalt hij een envenlop met
een met potlood geschreven brief die eigenlijk eerlijk gezegd niet gehoeven had, als
de gemeente Schiedam er een stokje voor had gestoken om dit te voorkomen.
Eigenlijk is dit een proces al van vele jaren. Ik lees de brief half en kom met de
opmerking dat dit eigenlijk een gemeentelijke aangelegenheid is. Dit zou inderdaad
aangepakt moeten worden, mede gezien wat brandveiligheid aan gaat. Ik beloofde
Henk zeer zeker even naar de Ploegstraat te gaan en daar te gaan kijken naar de
toestand van de klimop. Nou, de foto's liegen er niet om. En bij het zelf gaan kijken er
naar, lijkt het nog erger dan op de foto. Want ook de buren worden nu belaagd met
het klimop, want dat gaat maar door en door, links, rechts, over het dak, en de vele
dakpannen ook van de buren. Ik vraag mij nu af, of het echt nooit iemand is
opgevallen. (mij niet trouwens, omdat ik weinig in de Ploegstraat kwam ) Maar nu
wel even om het te bekijken. De foto's liegen er niet om.
De brief van Henk Burggraaf.....(H.B.)
Beste bewoners van de Ploegstraat en andere straten in de buurt:
Dagelijks maak ik als rasechte Gorzenees een wandeling door onze eigen wijk de
Gorzen, alwaar ik geboren en getogen ben in de Ploegstraat. Mijn roots ligt daar in de
buurt waar het pand helemaal is overwoekerd door klimop tot aan op het dak en de
schoorsteen, en zelfs al op het dak zelf. Het is zelfs zo erg dat er mensen blijven
stilstaan om daar naar te kijken. Wat begon ooit als een kleinschalig stukje groen
tegen het pand aan, is nu een bos aan het worden. Ik vraag mij daarom bij mij zelf af
of het wel verantwoord is in deze hoeveelheid aan het pand nr.15 ( H.B ) Ik heb
geprobeerd met de huurder ( Koos ) in gesprek hierover te gaan, maar daar was niets
mee te bereiken. Hij vindt het wel mooi zo, en laat het ook zo, als het aan hem ligt.
Hij heeft er geen last van, en mag nog groter en nog hoger worden lijkt het wel.
Mogelijk heeft zijn leeftijd er mee te maken dat er niets meer aan gedaan wordt,
maar het lijkt mij brandgevaarlijk. Ook voor het raam van zijn eigen huis begint nu de
klimop al door te zetten. Zoals we allemaal weten, heeft klimop een schadelijk effect
op de gevels omdat het overal tussen de spleten gaat zitten. De bovenkant van de
dakgoot hangt er al naast, met het gevolg dat de regen met stromen op straat valt en
De gorzette
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niet door de afvoerpijp. De regen komt dus ook in de scheuren van de buitenmuren.
Wie wil Koos helpen deze klimop weg te halen?
Het blijft nu de vraag wie of welke instantie de stappen gaat ondernemen, om dit
vervelende karwei aan te pakken. Misschien moet de familie van Koos een handje
toesteken, buurtbewoners misschien, of misschien kan het WOT in de Leliestraat
daarin bemiddelen? Maar dat er wat gebeuren moet, staat als een paal boven water.
Zo kan het niet langer. Laat er iemand van de gemeentelijke dienst die erover gaat
eens een handje toesteken en met Koos erover praten. Ook de buren rondom dit
pand hebben er last van. De afval van bladeren op het trottoir blijft ook maar steeds
liggen, met alle gevaren van uitglijden van mensen en kinderen als het regent of
heeft geregend en alles nog steeds nat is.
Met vriendelijke groet,
Henk Burggraaf, Groenelaan 119 a
en Willem van Vessem (schrijver van dit stuk uit de brief van Henk Burggraaf )

Sluitingsdatum kopij De Gorzette 2017-1: 1 maart 2017
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Afscheid werkzaamheden BVSZ voor Irado,
Na vier en een half jaar is er een einde gekomen aan de werkzaamheden die
leden en bestuursleden van de BVSZ uit nood voor Irado hebben verricht. Eind
2011 werd bewaarheid dat de toenmalige penningmeester van de BVSZ aardig
in de spaarpot van de Bewoners Vereniging Schiedam Zuid had zitten roeren.
Een actie die door haar zeer geraffineerd was uitgevoerd en door de diverse
controles in dat traject niet voor het blote oog zichtbaar was. Bij elkaar was er
een dikke € 40.000,00 achterover gedrukt, wat inhield dat de BVSZ op een paar
achter gebleven tientjes na failliet was.
De BVSZ moest nog een aantal rekeningen betalen i.v.m. de verbouwing van de
grote zaal, een actie die zonder hulp van anderen niet nagekomen kon worden.
De Gemeente Schiedam stak in de vorm van een lening van € 10.000,00 de
helpende hand toe, evenals het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties
(SOBO ).
De lening van het SOBO is in maandelijkse termijnen in twee jaar tijd terug
betaald. De Gemeente Schiedam deed het bestuur van de BVSZ een voorstel om
de lening in de vorm van werken terug te betalen.
Met Irado werd een afspraak gemaakt dat de BVSZ elke eerste zaterdag van de
maand de omgeving Wilhelminahaven, Havenstraat, Maasboulevard en WestFrankelandsedijk van alle zwerfvuil zou verlossen. Bestuursleden en leden van
de BVSZ hebben dit met gemiddeld 10 mensen vier en een half jaar volgehouden
en hebben daar 1150 uur werkplezier ingestoken. Samen met Piet Nettebreijer
van Irado zijn er heel wat tonnen vuil, papier, glas en blikjes van de dijk naar de
Fokkerstraat afgevoerd.
Dat mensen er zo’n koelere zooi van maken en hun woonomgeving zo vervuilen
is een triest verhaal hierin en een oproep om niet alles wat niet meer nodig is zo
maar op straat te donderen. Overal in de gewerkte omgeving zijn afvalbakken
aanwezig en behalve desinteresse in hun woonomgeving zijn ze op geen enkele
manier met hun wijk verbonden. Ook het bedrijfsleven aan de Havenstraat en
West- Frankelandsedijk zou een dikke rol in dit verhaal kunnen spelen en hun
werknemers erop wijzen dat de restanten van hun 12-uurtje niet op straat maar
in de afvalbak hoort.
Op donderdag 27 oktober werden de werkers van de BVSZ op de voormalige
kinderboerderij aan de Jachthavenlaan in de bloemetjes gezet en onder het
genot van een hapje en een drankje werden zij bedankt door Hans Heijligers van
Irado.
Het bestuur Van de BVSZ bedankte uiteraard Irado en de Gemeente Schiedam
voor de mogelijkheid die zij geboden hebben om weer uit de schulden te komen.
De enige schrale troost in dit hele verhaal blijft dat de veroorzaker van de
ellende, die ondanks de veroordeling nog geen enkele euro richting Leliestraat
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heeft gestuurd, nog heel lang achter de vodden aangezeten wordt en nooit van
de zaak afkomt.
Namens het bestuur,
Sjaak Bijloo

- 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 20.0022.00 te vinden in de Leliestraat 10

www.fotoclub-scyedam.nl
interesse? Mail naar:

info@fotoclub-scyedam.nl
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Concept onderhoudsbegroting Zuid -2017
• Voor zover de aangeleverde concept informatie klopt zal het
onderhoudsprogramma voor Zuid-2017 er zo uitzien.
• Technische Cluster 1050 Complex 003 Adres: Rijnstraat 9-39
• Vervangen Cv-ketel woning/ combi en vervangen ventilatie- unit woning.
• Technische cluster 1130 Complex 028 Adres: Klaaswaalsestraat 7-17
Middelharnsestraat 32-42
• Nieuwe Maasstraat 51-73 Pendrechtsestraat 1-21
• Vervangen Kitvoegen binnenwand.
• Technisch Cluster 1150 Complex 038-052-053 Adres: Abbenbroeksestraat 818 Heenvlietsestraat 2-18 Zwartewaalsestraat 3-11
• Vervanging Cv-ketel woning/ combi.
• Technisch Cluster 1160 Complex 038-051-054 Adres: Abbenbroeksestraat 224 Havendijk 176-198 Heenvlietsestraat 1-21 Oude Maasstraat 19-35
Voornsestraat 1-43 Zwartewaalsestraat 1/2/13 en 4-12
• Prestatiecontract Schilderwerk, Daken, Goten, Gevels en Wanden.
• Technisch Cluster 1180 Complex 039 Adres: Geervlietsestraat 19-25
Brielsestraat 1-31 Heenvlietsestraat 22-52en Voornsestraat 20-26.
• Prestatiecontract Schilderwerk en vervangen hemelwaterafvoer. Dit slaat op
de huurwoningen Woonplus en niet de verkochte woningen.
• Technisch Cluster 1200 Complex 057 Adres: Maasdamsestraat 22-50
• Vervangen Kitvoegen binnenwand.
• Technische Cluster 1210 Complex 027 Adres: Klaaswaalsestraat 2-100
• Reinigen Mechanische Ventilatie boxen.
• Technisch Cluster 1220 Complex 036 Adres: Beierlandsestraat 16-30
Goereesestraat 1-27 Ouddorpsestraat 2-34 en Rozenburgsestraat 1-13
• Vervangen Kitvoegen binnenwand.
• Technisch Cluster 1230 Complex 031- 032 en 055 Adres: den Bommelsestraat
40-54 Middelharnsestraat 30, 37-43, 49-55
• Prestatiecontract Schilderwerk, Reinigen mechanische Ventilatie boxen en
Vervangen Kitvoegen Binnenwand.
• Technisch luster 1250 Complex 029-030 en 056 Adres: Pendrechtsesstraat 222 Zuidlandsestraat 20-24.
• Reinigen Mechanische Ventilatie Boxen.
• Technisch Cluster 1280 Complex 010-011-012-013-14 en 15.
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• Adres: Dwarsstraat 50-52-54-60 Grevelingenstraat 97, 33-63, 58-78, 65-99,
80-94. Hagastraat 54-96 Haringvlietstraat 1-43 en 2-32. Hoofdstraat 217289. Nieuwe Haven 11abcd 13-25. Volkerakstraat 15-31.
• Prestatiecontract Schilderwerk.
• U kunt hier geen nog niet op reageren daar dit nog een concept is, zodra de
werkzaamheden bevestigd zijn, zullen wij u dit melden.
• Wat betreft de reeds gedane onderhoudswerkzaamheden 2016 moeten we
afgaan op uw meldingen, daar geen aankondigingen of gereed meldingen
meer komen van Woonplus.
• Dit geldt voor het vervangen van de collectieve Boiler Maasdamsestraat 22-50.
PO nummer PO15-0007 Cluster 1200.
• Prestatie Schilderwerk Lekstraat 6a-26a PO16-0006 Cluster 1030.
• Vervangen Huistelefoons en Postkasten Lekstraat 28a-66b PO16-0007 Cluster
1040.
• Vervangen Badkamer/Toilet compleet Lekstraat 82-152, Poortugaalsestraat 2131 en IJsselmondestraat 62-80. PO16-0008 Cluster 1090 Voor de zelfde
cluster 1090 met dezelfde adressen stond Vervangen Cv-ketel woning/combi
op de rol. PO16-0034.
• Graag willen wij van u een terugkoppeling, welke werkzaamheden wel en niet
zijn uitgevoerd.
Namens de Werkgroep Huurders Belangen,Sjaak Bijloo

Willibrordusschool in de Dwarsstraat (voorheen de Gorzenschool)
De bewoners hebben een tijd lang overlast gehad van de bouwactiviteiten rondom
deze school. De heer Posthoorn, directeur van de Willibrordusschool, heeft
aangegeven dat deze overlast binnenkort voorbij is, want het ligt in de bedoeling dat
de leerlingen die nu nog in de school aan de Portugaalsestraat les krijgen, na de
kerstvakantie gaan verhuizen.
De Willibrordusschool is ook nog in overleg over het grasveldje voor de school, dat
jammer genoeg nog steeds door sommige hondenbezitters wordt gebruikt als
poepveldje. Gedacht wordt hiervan schooltuintjes te maken.
A. Bons, voorzitter BVSZ
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In gesprek met …
Ik schrijf de datum 29 September 2016 in de middag met geweldig mooi weer,
blauwe lucht en zonnetje dat heerlijk schijnt. Ik ben met de camera op de
Maasboulevard grote schepen en rijnaken aan het fotograferen voor de Groep
Schepen op Facebook. Een man op een bankje zit te kijken waarom ik toch iedere
keer heen en weer loop met de camera, en vraagt zich dan ook af en aan mij,
waarom ik zoveel foto's van schepen maak. Ik moet toch even de camera bijstellen,
en neem plaats op het hoekje van de bank waarop hij zit. Geduldig leg ik uit dat ik op
een groep zit op Facebook waarop ik foto's kan plaatsen als lid van deze groep van
fotografen die ook lid zijn en ook foto's van schepen op deze site plaatsen. En dat ik
ook de foto's van anderen kan bekijken en commentaar kan geven. Begrijpend knikt
de man en schijnt het nog interessant te vinden ook. Er komt weer en aardig groot
schip uit de richting van Vlaardingen. Die wil ik wel even op de foto hebben. En terwijl
ik naar het grasveld loop en mijn camera in stelling breng om te fotograferen, zie ik in
een ooghoek een wat oudere dame aan komen lopen. Voetje voor voetje zie ik haar
dichterbij komen, lichtelijk voorover gebogen loopt zij naar mij toe. In mijn beleving
met de wind tegen haar aan krijg ik het idee dat dit broze vrouwtje zomaar wel eens
languit op het voetpad (wat het niet altijd is i.v.m. de vele fietsers er op ) zou kunnen
vallen. Ik heb de foto en vraag mij af waarom ze helemaal geen wandelstok gebruikt.
Steeds dichterbij komt ze en ik besluit om het haar te vragen.
Even een wandelingetje maken.
Dus ik zeg tegen de bankzitter dat ik even aan haar zal vragen, hoe het met haar gaat
en of de dame soms haar wandelstok is kwijt geraakt of vergeten is ? Nou, dat is
niet het geval, maar ze zag (alweer naar mijn mening ) er vreselijk moe uit van het
wandelen en ik vroeg haar of het niet beter was met deze wind en toch mooie weer
om even te rusten op het volgende bankje. Dat deed ze en ik vroeg haar
belangstellend of ze nog heel ver moest lopen, of dat iemand haar gebracht had met
de auto? Nou, nee, antwoordde de dame (ik heet Riet ) ik woon hier niet zover
vandaan. En ze wees naar....ohhhh, maar dat is niet zover hier vandaan beaamde ik.
Wat mij intrigeerde op dat momentwas dat ze 92 jaar is. Ik zat even met een mond
vol tanden en met bewondering keek ik haar aan. 92 jaar, geen wandelstok nodig.
(die stond boven van haar lang geleden overleden man ) Ik vernam later dat ze ook
nog auto reed...mijn mond viel NOG verder open en kwam ook weer met een klap
dicht. Ik zei natuurlijk.....moet u dan nog een rijbewijs hebben...92 jaar, dat geloof je
toch bijna niet. Maar goed...dat daar gelaten, ze gebruikt nooit een wandelstok. Ik
heb zeker over veel dingen zitten praten met haar. Ik kwam wel op het idee van
misschien dan een Rollator? Ook niet nodig vond ze. Maar ja, daar heb ik zo mijn
bedenkingen over. Ik moet toegeven, toen onze wegen scheidden heb ik haar toch
De gorzette

23

even op de Boulevard nagekeken, totdat ik zag dat ze de hellingproef met succes had
doorstaan. Ik stapte in mijn auto en reed naar huis...maar nieuwsgierig was ik nog
steeds.
Uit Steenbergen kwam ze en daar heeft ze haar man leren kennen. Ik vroeg haar
beleefd of ik een keer langs mocht komen, in haar woning om er een stuk voor in de
Gorzette te kunnen schrijven. Het gevoel dat ze mij wel moest vertrouwen is een
item, maar wel zo belangrijk. Je hoort en leest zo vaak rare en maffe dingen. Maar
goed, ze vertrouwde mij,en gaf mij haar adres en huisnummer. Ik ben zo vrij geweest
om de volgende dag daar even gebruik van te maken en ben op pad gegaan.
Inderdaad, ik mocht binnenkomen en ook in de kamer bij haar hebben we een leuk
gesprek gehad. Over haar man die in de Lange Nieuwstraat gewerkt heeft bij
reparaties van scheepjes en schepen. Er zouden daar twee reparatiehellingen
geweest zijn. Dat kan best kloppen, omdat ik mij dat van jaren geleden nog kan
herinneren.
Zij bleek een goede gastvrouw te zijn, ik kreeg een bakje koffie aangeboden, met een
koekje erbij, en zelf nam ze er ook een. Zo hebben we gezamenlijk toch zeker meer
dan één uur zitten praten.
Graag zou ik in de volgende Gorzette een vervolg willen zien, misschien met oude
foto's van die scheepswerven in de Lange Nieuwstraat, en mogelijk van iemand die
daar ooit gewerkt heeft. Zou leuk zijn.
Met dank aan mevrouw Riet en dank voor de koffie en het gesprek en vooral voor
het vertrouwen.
Willem van Vessem

Pleintje achter het Klubhuis
In de vorige De Gorzette is er melding gemaakt van de frustratie van de bewoners
rondom het pleintje achter het Klubhuis, tussen de Volkerakstraat en de
Haringvlietstraat. Dit heeft ertoe geleid dat, door een initiatief van de
Bewonersvereniging, de bewoners samen met Woonplus om de tafel hebben
gezeten. Hieruit is gekomen dat de bewoners met een plan mogen komen.
De bewoners zijn hiermee met de BVSZ aan de slag gegaan. Er is op initiatief van een
van de bewoners contact opgenomen met de huidige gebruikers van het Klubhuis.
Deze hebben nu een plan gemaakt dat door iedereen wordt bekeken, ook in
financieel opzicht. Want de kosten voor dit plan komen iets hoger uit dan het bedrag
dat de Gemeente en Woonplus beschikbaar hebben gesteld.
A. Bons, voorzitter BVSZ
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Beste heer Bons,
Het gaat over het volgende: Ik als rasechte Gorzenees maak me nogal zorgen over de
toestand van de Groenelaan. Helaas moet ik constateren dat de eens zo gezellige
winkelstraat snel verpaupert, veel leegstand en niet onderhouden. (De schrijver heeft
een aantal foto’s meegestuurd. Deze staan niet in De Gorzette, aangezien ik geen
toestemming heb van de eigenaren van de panden om deze foto’s te tonen)
Sinds ik met pensioen ben, wandel ik dagelijks door de Groenelaan en geef
mijn ogen de kost. Hier en daar praat ik met vrienden, die zijn het er ook mee eens
dat het niet goed gaat.
Ja, gelukkig hebben A.H, Wibra, Etos en de Blockshop een goede toeloop, maar
de overige winkels voorbij de Beierlandselaan hebben weinig klandizie. Ik kan wel
zeggen: het is twee voor twaalf! Het argument dat ik af en toe hoor is dat men er
toch weinig aan kan doen. Of men zegt dat het niet hun zorg is. Ik word daar echt
moe van. Als iedereen er zo over denkt, is het snel uit met de Groenelaan.
Nu is mijn vraag aan u meneer Bons: kan de BVSZ een positieve bijdrage
leveren om deze toestand te verbeteren? Dichtgespijkerde panden…, daar moet ik
echt niet aan denken.
Mijn idee is: ga eens met de winkeliers en eigenaren van de panden rond de
tafel zitten en maak hen erop attent dat leegstaande panden minstens een
opknapbeurt moeten hebben. Een ander idee is dat van de leegstaande
winkelpanden woonhuizen gemaakt kunnen worden. Als dit zou gebeuren, kunnen
de Gorzenezen in de toekomst zeggen: ‘Dat ziet er allemaal goed uit, mooi in de verf,
prachtig!’
Graag wacht ik op een reactie.
Met vriendelijke groet,
H.J.Burggraaf
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Puzzelpagina BVSZ, 2016-4
oplossing Sudoku 2016-3

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

De gorzette
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Geschenk aan Nolet
Op 29 november 2016 is namens de Bewonersvereniging Schiedam Zuid, Stichting
Hof in Zuid en Stichting Vrienden van Zwembad Schiedam Zuid een cadeau
overhandigd aan de directie van Nolet. Dit geschenk is een foto, gemaakt door Tineke
Mangnus, redacteur Gorzette, vanuit de klokkentoren van de Heilig Hartkerk. De heer
Karel Nolet noemde deze foto een schot in de roos.
Tijdens deze overhandiging
hebben de afgevaardigden,
onder het genot van een kop
koffie, over de ontwikkeling
in de wijk gesproken. De
directie toonde veel
belangstelling voor het
verhaal over het ontstaan
van Hof in Zuid, de
ontwikkelingen rondom het
zwembad en was ook zeer
geïnteresseerd in de plannen
voor het ‘Gusto-monument’.
Er is afgesproken om in de
toekomst regelmatig elkaar
te komen en bij te praten
over de ontwikkelingen van
in de wijk.
De afgevaardigden
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Lievelingsrecept van: Pietje Pietersen
Gekookte eieren in chilisaus

Voor twee personen:
4 eieren
2 sjalotten, fijngesnipperd
2 tomaten in blokjes
2 teentjes knoflook, geperst
4 eetlepels zoete chilisaus
2 eetlepels ketjap manis

Kook de eieren in 8 minuten hard,. Eieren onder koud stromend water afspoelen
en pellen. In koekenpan/ wok de sjalot in de olie 1 minuut fruiten. Tomaat en
knoflook 2 minuten meebakken. Chilisaus en ketjap en 50 ml water erdoor
roeren. Eieren in de saus leggen en 5 minuten zachtjes laten sudderen.
Lekker met rijst en een salade.
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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Financiële APK in Schiedam Zuid
Voor alle bewoners van Schiedam Zuid is er de mogelijkheid om elke
dinsdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur te komen voor een (gratis)
Financiële APK, maar ook voor andere vragen rond financiën. Het
WijkOndersteuningsTeam (WOT), Leliestraat 10 heeft dan speciaal tijd
vrijgemaakt voor deze financiële vragen.
Wat moet u zich daarbij voorstellen?
• U kunt bij het WOT langskomen als uw administratie niet of onvoldoende
op orde is.
• U heeft geen idee of u terecht kunt bij de voedselbank.
• U heeft geen idee of de toeslagen goed zijn.
• U heeft geen idee of uw uitkering nog klopt.
Dus net als de APK voor uw auto (als u de financiële situatie niet vertrouwt),
kom langs en we gaan samen op zoek naar een oplossing.
En is het nu zo dat u heel veel weet van geld en geldzaken en u wilt graag
anderen helpen, dan willen we ook graag kennis met u maken.
Nogmaals de onderwerpen waarmee wij kunnen helpen:
• Uitgaven en inkomsten
• Toeslagen
• Pensioen
• Verzekeringen
• Recht op een gedeeltelijke kwijtschelding RBG
• Tegemoetkoming meerkosten Schulden
Tot ziens namens de WOT-medewerkers,
Esther de Koning, Elvira van der Tor en Albert Schenk

Bakkie op Woensdag
Per 30 november 2016 is het wijkOndersteuningsTeam Schiedam-Zuid gestart
met het project Bakkie op Woensdag. Alle inwoners van Schiedam-Zuid zijn van
harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken op de Leliestraat 10.
Tussen 9.30 en 11.00 uur is er een vrije inloop en staan de koffie en thee klaar.
Dus als u zin hebt in een gezellig gesprek of u wilt eens weten wat het
WijkOndersteuningsTeam doet, dan bent u van harte welkom. Wilt u meer
weten over deze activiteit, bel dan gerust een keer naar
Jeanette Immerzeel (06 83 13 56 87) of Elvira van der Tor (06 10 79 79 27).
Wij hopen u snel een keer te ontmoeten!
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De Gorzense Hondenclub!
Wie zijn wij? Rinus, Helma, Edith en Ella. Wij hebben onze club opgezet met
de medewerkers van het WOT, Jeanette, Danielle en Barbara.
Wat willen wij bereiken ? Een afgezet hondenspeelterrein voor honden (een
verzoek hiervoor ligt nu bij de gemeente), minder overlast van hondenpoep en
het in contact brengen van mensen in de wijk door bijvoorbeeld uitlaatgroepen,
oppasgroepen en bezoekgroepen te organiseren. Dit alles vanuit de
gemeenschappelijk liefde voor honden/ dieren.
Wanneer zien wij elkaar? Buiten bij het uitlaten of op overlegmomenten.
Wilt u ook deelnemen of weet u iemand die dat zou willen of wilt
u meer informatie?
Mailt u dan naar Zuid@wotschiedam.nl t.a.v. Jeanette, Danielle of Barbara.

Plannen en ideeën voor 2017
Het WOT had het plan om iets te gaan doen met eten en wijk. Dus werden de
mensen die wij kenden en iets met eten deden of wilden bij elkaar gehaald en
werd er gebrainstormd. Er bleken al ideeën hierover te bestaan en er waren ook
al initiatieven genomen. Die zoeken we nu om daar bij aan te sluiten. Ook willen
we een kookgroep opzetten of mee opzetten waar mensen voor of met elkaar
koken en dan een paar keer per week. Als je belangstelling hebt, stuur even een
berichtje naar zuid@wotschiedam.nl
Verder denken we aan:
• Een groep voor Portugees sprekenden,
• Een budgetgroep zodat je aan het eind van de maand nog een stuk loon
over hebt i.p.v. aan het eind van je loon nog een stuk maand.
• Misschien een’ hoe deal ik met mijn puber?’ groep.
• Een groep voor opvoeden van kinderen.
Medewerkers van het
Wijkondersteuningsteam
(WOT) wensen u een
goed 2017.
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Het Torentje
Aandenken Werf Gusto
De BVSZ heeft enige tijd geleden het initiatief genomen te onderzoeken of er een
mogelijkheid is om in Schiedam-Zuid een Aandenken voor de in 1978 gesloten
scheepswerf Werf Gusto te plaatsen. In het recente verleden zijn er ook initiatieven
ontplooid om te kijken of het bekende ‘Torentje’, dat boven op het oude
kantoorpand prijkte terug te halen naar Schiedam en daar dan een mooie plaats
voor te zoeken op het oude terrein van de werf aan de oostkant van de Voorhaven,
of op de Maasboulevard. De tijd zal er waarschijnlijk niet rijp voor zijn geweest op
dat moment. Alle initiatieven om het Torentje terug te halen naar Schiedam stierven
in schoonheid.
Het Torentje is na de verbouwing van het kantoorpand van Werf Gusto rond 1920
geplaatst op het dak. De architect, een Amsterdammer, woonde in de nabijheid van
het Paleis op de Dam. U weet daar staat ook een toren op, vele malen groter
natuurlijk, want het kantoorpand van Werf Gusto paste wel tien keer in het Paleis op
de Dam. Echter de architect heeft die toren van het paleis als voorbeeld gebruikt bij
zijn ontwerp voor het Torentje van Werf Gusto. Waarom de directie van Werf Gusto
een Torentje op hun kantoorpand wilde, vertelt de geschiedenis niet. Het was
eigenlijk alleen ter versiering, want er zat geen tijdklok in, geen bel en er stond niets
op.
Het was wel heel beeldbepalend voor de omgeving, net zoals de Westerhavenbrug
voor de Gorzen, of de Hemaflat voor de Koemarkt. Meer mensen vonden dat. Toen
de gebouwen dan ook na de sluiting in 1978 leeg stonden en men het wilde slopen
is onze, laten we hem maar gewoon de ‘Sloper’ noemen, aan het werk gegaan. Het
slopen van het Torentje was zonde vond hij en heeft het voorzichtig van het gebouw
verwijderd en op een dieplader gezet, samen met twee overgebleven smeedijzeren
toegangshekken en de metalen letters GUSTO, die op de voorgevel zaten. Alles ging
richting Midden Delfland, naar het huis van de ‘Sloper’. Het Torentje kreeg daar een
prominente plaats in zijn tuin. In 1996 is het huis verkocht en ‘kreeg’ de nieuwe
bewoner alle attributen erbij. Het Torentje in goede conditie houden was een flinke
opgave en de bewoner, een Schiedammer met het hart op de goede plaats, vond
eigenlijk dat het Torentje thuishoorde in Schiedam en niet in Schipluiden. Dat vond
de gemeente Schipluiden ook, want tijdens een inventarisatie van torentjes en
andere monumentale bouwwerken is het Torentje van Werf Gusto bewust buiten de
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overzichtslijsten gehouden: Gewoon, omdat het niets met Schipluiden te maken
had. De nieuwe bewoners/eigenaren zijn druk bezig geweest om het Torentje terug
te krijgen naar Schiedam. Er zijn zelfs brieven geschreven aan de Gemeente
Schiedam, maar het mocht niet baten.
Het Torentje was veroordeeld tot Schipluiden. De jaren verstreken en het leidde een
eenzaam bestaan daar in die polder. Misschien dat af en toe een van de kinderen er
een hut van maakte, of de hond er een mooie uitkijk had. Zonder het zelf te willen,
werden de eigenaren ‘wereldberoemd’ bij fietsers, rallyrijders en aanverwante
verenigingen. Het Torentje was weer beeldbepalend geworden, nu echter als
oriëntatiepunt in een overigens vlak landschap.
Tot voor kort, want in het voorjaar werd er een stuurgroep opgezet, om te zien wat
de mogelijkheden zijn om een Aandenken te maken. De timing was goed gekozen.
Eenieder in de samengestelde stuurgroep was enthousiast over het idee. Besloten
werd de voorzitter op pad te sturen om te zien, hoe het Torentje eruitzag en of het
nog te gebruiken was.
We werden gastvrij ontvangen door de eigenaar in Schipluiden. We hebben van
dichtbij kennis gemaakt met het Torentje, maar het was zichtbaar oud geworden.
Verplaatsen zou het waarschijnlijk niet overleven. Wij hebben daarom besloten het
Torentje de functie, die het nu heeft als baken in een open weiland voor bezoekers
van het mooie Midden Delfland, te laten blijven vervullen.
Als het Torentje niet meer te gebruiken is: Wat dan? De letters en toegangshekken
waren ook nog een optie. We wilden een Aandenken hebben waarin tastbare
overblijfselen van Werf Gusto verwerkt konden worden. De stuurgroep vond het wel
een goed idee om uit de laatste twee items een Aandenken te destilleren. De
aangestelde kunstenaar Sjef van Duyn wordt wel enigszins in zijn artistieke vrijheden
beknot door deze twee ‘ijzeren’ overblijfselen, maar hem kennende komt hij toch
met iets moois. De letters en hekken zijn inmiddels aangekocht en zullen door een
smid goed hersteld en geconserveerd worden voor het nageslacht. Als de beoogde
plek voor het Aandenken door de stuurgroep en de Gemeente Schiedam
goedgekeurd wordt, zal het geplaatst worden in de buurt van de oude werf.
Voorbijgangers zullen dan middels de bijgeplaatste foto’s en teksten weer de sfeer
kunnen proeven van de grandeur van de ooit wereldberoemde werf. Schiedam
dankt veel aan Werf Gusto en andersom ook.
En het Torentje? Dat blijft voorlopig waar het is. Het woont inmiddels 20 jaar samen
met de familie, het heeft hun kinderen ‘zien’ opgroeien en staat door zijn hoge
leeftijd ietwat uit het lood, maar in het middelpunt van de belangstelling. Het zorgt
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ervoor dat de Werf Gusto ook buiten Schiedam blijft voortleven, want iedereen die
daar regelmatig fiets of loopt weet inmiddels niet beter dan dat dit het Torentje is
van de Gusto.
D.H.Allewelt, namens de stuurgroep
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Belangrijke 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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BewonersVereniging Schiedam-Zuid
Werkgroep Huurdersbelangen
Sjaak Bijloo (coördinator)

Geervlietsestraat 37b

010-4268166

John Ouwens

Grevelingenstraat 62

010-4732997

Wout Broere

Havendijk 222

010-4737037

Hans Grob

p/a Leliestraat 10

010-4730503

Albert Bons

Volkerakstraat 18

010-4731945

Werkgroep Milieu

Werkgroep Stadsvernieuwing
Albert Bons

Volkerakstraat 18

010-4731945

Werkgroep Particuliere Woning Verbetering
Ger v.d. Bosch

Klaaswaalsestraat 11a

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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06-20149855

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
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

Straatteam Steenstraat
Jeannette Loekemeijer
Steenstraat 15
06-12916048
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Op zoek naar een
huur- of koopwoning?
Bent u een starter of doorstromer, een student of
55-plusser en zoekt u een huur- of koopwoning,
dan kunt u bij Woonplus terecht. Woonplus
biedt met haar gevarieerde woningaanbod passende woonruimte voor iedereen.
Kijk voor ons actuele aanbod op www.woonplus.nl.
Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3

Woonplus is een vastgoedonderneming met

3122 AM Schiedam

maatschappelijke verankering in Schiedam. Wij

T (010) 204 51 00

willen zorgen voor goede betaalbare huisvesting
van Schiedammers. Wij werken samen met onze

Internet

klanten, gemeente en organisaties op het gebied

www.woonplus.nl

van wonen en welzijn en zorg.
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