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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. 
	
BVSZ 
Leliestraat 10 
3114NK SCHIEDAM 
e-mail: info@BVSZ.eu	 
 

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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Voorwoord 

 
De eerste De Gorzette van dit jaar, een heel bijzonder jaar, ligt voor u. Ik hoop dat 
uook dit jaar weer van alle artikelen zult genieten. 
 
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 juni 2017 voor De Gorzette 2017-2) 
• Uw inzendingen worden alleen geplaatst, als naam en adres van de inzender 

bekend zijn. 
• Heeft u nog suggesties? Heeft u iets interessants te melden over Schiedam-

Zuid? Laat het ons weten. 
 

Redactie 
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Geachte lezer,  
 
De BVSZ is 45 jaar geleden opgericht. We willen dit vieren.  
 
Toen de BVSZ 25 jaar bestond is er een boekje gemaakt Een wijk met pit. Nu wil het 
bestuur van de BVSZ weer een boekje maken. In Een wijk met pit keken we terug op 
wat er gebeurd was. Nu zouden we met het te maken boekje willen kijken naar de 
toekomst. 
Het zou interessant zijn als veel verschillende bewoners van de wijk hun 
toekomstvisie op papier zouden kunnen zetten. Van al de inzendingen die wij hopen 
te ontvangen kiest het bestuur de mooiste/ interessantste inzendingen en laat daar 
een boekje van maken. 
 
Praktisch: 
Vraag uw leerlingen/ pupillen/ groepsgenoten of zij een tekening of tekst willen 
maken waarin zij laten zien hoe een straat of deel van de wijk er over 15 jaar uit zal 
zien. 
Denk aan de school, de sportaccommodaties, de winkels, de woningen en het 
openbaar vervoer. 
Laat de persoon de straat noemen en laat hem/ haar beschrijven of tekenen of 
digitaal een beeld maken van die plek over 15 jaar. 
De tekst mag maximaal 500 woorden zijn, de tekening kan digitaal of op papier 
ingeleverd worden. 
 
Wij denken aan alle mensen uit Schiedam-Zuid: van de leerlingen van de 
Willibrordusschool tot en met de ouderen die in de Hof in Zuid hun activiteiten 
hebben. Maar ook de winkeliers uit De Gorzen: hoe ziet uw winkel er over 15 jaar uit? 
 
Heeft u iets geschreven of gemaakt stuur het dan naar: 
redactieGorzette@hotmail.nl of lever het in bij de BVSZ, Leliestraat 10, Schiedam 
Vermeld uw naam en adres, want als uw bijdrage gebruikt wordt, krijgt u uiteraard 
het boekje gratis thuisbezorgd. 
 
Uiterste inleverdatum: 22-04-2017 
 
Dit moet een boekje voor en door de wijkbewoners worden en iedereen zou er trots 
op moeten zijn hieraan meegewerkt te hebben! 
 
 
Het bestuur van de BVSZ 
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Jaarvergadering	BVSZ	maandag	20-02-2017,	
	
	
1:	Opening	
Voorzitter	Albert	Bons	opent	om	20.00	uur	de	45ste	jaarvergadering	en	heet	de	20	
aanwezigen	van	harte	welkom.	
Er	zijn	geen	aanvullingen	op	de	agenda	en	daarmee	wordt	deze	vastgesteld.	
	
	
2:	Notulen	jaarvergadering	22	februari	2016	
Er	zijn	geen	opmerkingen	op	de	notulen	en	deze	worden	met	dank	aan	de	notulist	
goedgekeurd.	
	
	
3:	Mededelingen	
Voorzitter	deelt	mee	dat	de	proef	met	de	vrachtwagens	op	de	Havendijk	omgezet	is	
in	een	definitief	besluit.	
B&W	hebben	besloten	dat	er	tussen	‘s	avonds	23.00	uur	en	‘s	morgens		07.00	uur	
geen	vrachtwagens	(buiten	bestemmingsverkeer)	meer	mogen	rijden	over	de	
Havendijk.	De	geldt	voor	beide	richtingen.	
Bestuur	BVSZ	heeft	een	brief	gestuurd	aan	B&W	en	haar	verontrusting	uitgesproken	
over	de	voorgenomen	sluiting		van	FR.	Haverschmidt.	
N.a.v.	de	brief	volgt	er	op	23	februari	een	gesprek	met	Wethouder	P.	V.Aaken.	
	
	
4:	Jaarverslag	BVSZ	2016		
Er	zijn	via	Mari	Dingenouts	twee	vragen	over	het	jaarverslag:	Waarom	is	het	gebruik	
van	de	zalen	enkel	voor	zakelijk	gebruik.	
Dirk	Allewelt	legt	uit	dat	de	zalen	gebruikt	worden	voor	vergaderingen	e.d.	en	niet	
voor	bruiloften	en	partijen.	
Mari	Dingenouts	geeft	aan	dat	de	BVSZ	niet	uit	het	oog	moet	verliezen	dat	het	een	
bewonersvereniging	is	en	dat	activiteiten	als	Sinterklaas	en	de	straatteams	doelen	
van	de	BVSZ	zijn.	
Mari	Dingenouts	geeft	tevens	aan	dat	het	vreemd	is	dat	er	geen	jaarverslag	van	De	
Gorzette	is.	
De	redactrice	vindt	dat	niet	nodig.	
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5:	Verslag	Kascontrole	commissie	
Op	13	februari	2017	heeft	de	vorig	jaar	benoemde	financiële	controlecommissie	de	
financiële	administratie	gecontroleerd,	kennis	genomen	van	het	financiële	verslag	
van	De	Gorzette.	De	controle	geschiedde	ook	met	het	oog	op	het	recente	verleden	
en	met	in	achtneming	van	het	vorig	jaar	vastgestelde	huishoudelijke	reglement,	met	
name	artikel	5.4.	De	administratie	was	overzichtelijk,	toch	leverde	onze	controle	
vragen	op,	waarvan	een	aantal	niet	voldoende	beantwoord	werden	of	waarvan	
opgevraagde	stukken	niet	beschikbaar	waren.	Hierdoor	en	het	ontbreken	van	
aansluiting	van	een	aantal	grootboek	rekeningen	met	een	aantal	posten	in	het	
financieel	overzicht	2016,	hebben	we	onze	controle	niet	helemaal	af	kunnen	
ronden.	Na	een	mondelinge	toelichting	van	het	dagelijks	bestuur	hebben	we	alsnog	
besloten	om	het	financieel	verslag	2016	goed	te	keuren.		
Enige	aanbevelingen	voor	de	komende	jaren	zijn:	

• Respecteren	Huishoudelijk	Reglement	m.n.	5.4	
• Formele	afspraken/overeenkomsten	vastleggen	in	documenten	als	het	gaat	

om	bedragen	die	in	of	via	de	financiële	administratie	van	de	BVSZ	terecht	
komen.	

• Indien	nodig	gebruik	maken	van	fondsen	en	subsidies.	
• Contributie	als	financieringsbron	behouden.	
• Bescherming	penningmeesterschap	bij	meerdere	en	gescheiden	

verantwoordelijkheden	in	het	proces	van	
besluit/opdracht/levering/controle/facturen/betalingen	en	boekingen.	
Vermijden	van	vermenging	van	functies.	
Zorgen	voor	een	volledige	aansluiting	van	het	grootboek	met	het	financieel	
overzicht	met	name	als	het	gaat	om	inkoopkosten,	kantoorkosten,	inventaris,	
onderhoud	en	beheer.	
Getekend:	 Wilbert	Koevermans	

Mari	Dingenouts	
	
	

6:	Jaarrekening	2016			Geen	opmerkingen	
	
7:	Begroting	2017		Geen	opmerkingen	
	
8:	Verkiezing	bestuursleden	en	benoeming	voorzitter	en	redacteur.	
Alle	bestuursleden	zijn	beschikbaar.	
Als	voorzitter	wordt	Albert	Bons	herbenoemd.	
Als	redactrice	wordt	Tineke	Mangnus	herbenoemd.	
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9:	Verkiezing	leden	kascontrolecommissie	
Er	melden	zich	vanuit	de	vergadering	geen	kascontroleleden	aan.	
Er	zal	een	oproep	in	De	Gorzette	worden	gedaan.	
	
	
10:	De	Gorzette	
De	redactrice,	Tineke	Mangnus,	geeft	aan	dat	het	maken	van	de	papieren	Gorzette	
een	hoop	geld	kost	en	deze	na	uitgave	per	kwartaal	niet	meer	te	beïnvloeden	is	en	
dat	er	bij	nieuws	niet	snel	gereageerd	kan	worden.	
Zij	stelt	voor	De	Gorzette	enkel	digitaal	te	verspreiden	en	af	te	stappen	van	de	
papieren	versie.	
Er	volgt	een	discussie	over	dit	voorstel	en	er	wordt	aangegeven	dat	er	ook	mensen	
zonder	computer	zijn	en	dat	er	mensen	zijn	die	graag	de	papieren	De	Gorzette	
willen	blijven	lezen.	
De	voorzitter	stelt	voor	om	dit	onderwerp	in	stemming	te	brengen,	waarbij	de	
meerderheid	van	de	aanwezigen	aangeeft	voorstander	te	zijn	van	de	papieren	
versie.	Hiermee	is	besloten	de	Gorzette	in	de	huidige	vorm	te	behouden.	
	
	
11:	Rondvraag	
Mevrouw	Jeup	heeft	een	vraag	over	het	losloopgebied	voor	honden	aan	de	kant	van	
de	Wilhelminahaven/	achterkant	Zwembad	Zuid.	Zij	geeft	aan	dat	het	daar	zo	
vervuild	is	met	plastic	en	losliggende	blikjes	en	flesjes	dat	zij	daar	haar	hond	niet	
meer	los	durft	te	laten	lopen,	ondanks	dat	het	een	losloopgebied	is.	
Het	alternatief	Houthaven	aan	de	westkant	is	niet	mogelijk	vanwege	vervuilde	
grond.	Voorzitter	geeft	aan	dat	dit	geen	vervuilde	grond	meer	is,	wel	is	er	in	het	
verleden	vervuilde	grond	gevonden	doordat	daar	de	houtbewerkingsloods	stond	
van	Stido.	Deze	grond	is	afgedekt	met	plastic	en	daar	ligt	schone	grond	op.	Er	
bestaat	geen	gevaar	voor	mens	en	dier.	
	
Mari	Dingenouts	geeft	aan	dat	er	meer	aan	professionele	P.R.	zal	moeten	worden	
gedaan	om	het	ledenaantal	uit	te	breiden	of	constant	te	houden.	
	
De	penningmeester	geeft	aan	dat	voor	een	professional	geen	budget	is	en	dat	de	
vereniging	draait	op	vrijwilligers.	
	
	
12:	Sluiting	
De	voorzitter	sluit	om	20.40	uur	de	vergadering	en	bedankt	een	ieder	voor	zijn	
aanwezigheid	en	inbreng.	
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DATA WIJKOVERLEG 2017                           
• 27 maart 
• 22 mei 
• 11 september 
• 30 oktober 

Aanvang: 19.30 
Adres:      Leliestraat 10, Schiedam 

 
 
Beste leden, 
De eerste 'De Gorzette'  van 2017 is  weer uit  en dat betekent,  dat wij  
eind maart (25 maart)  beginnen met de inning van de contributie  voor 
het lopende jaar 2017. De contributie is  voor het boekjaar niet 
verhoogd en hebben we op 7,-  Euro kunnen houden. Voor diegenen die 
ons hebben gemachtigd het automatisch af te schri jven van hun 
bankrekening wil len we vragen: 

• Zijn er zaken in uw adresgegevens veranderd, of heeft u een 
andere bankrekening dan in 2016, laat het ons zo snel mogeli jk 
dan weten via info@bvsz.eu  

• Well icht ten overvloede, maar we noemen het toch maar even: 
Zorgt u voor voldoende saldo? Bi j  voorbaat dank. 

Namens het Bestuur van de BVSZ 
 

 



De Gorzette 

Groenelaan	99	A,	3114	CD	Schiedam	
Tel.	010	–	426	19	30	
www.	otticafashion.nl	
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In memoriam 
 
In de ochtend van eerste kerstdag bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van Michel Snoep. De in Nieuwland geboren kunstenaar heeft in de 
Zalmstraat in Schiedam-Zuid voor een lange periode zijn atelier gehad. Schilderijen, 
tekeningen, lino-snedes en ruimtelijk werk van alles is ontstaan in dit atelier. In een 
onoverzichtelijke bende, je moest je vaak zijdelings tussen meubilair, objecten en 
andere zaken door bewegen, maakte hij met met grote werkdrift zijn werk. Kinderen 
maar ook volwassenen gaf hij hier les waarbij hij ondertussen zelf aan zijn eigen werk 
doorwerkte. Al was dit alleen al omdat hij dan kon zeggen dat hij ze op zulke 
momenten dubbel stond te verdienen. Het werk dat hij maakte had een romantische 
inslag, het gaat over reizen, over eindbestemmingen, over het onmogelijke en het lot 
dat de mens ten deel valt. Ook de natuur was een grote inspiratiebron, hij wist er 
enorm veel van af voor een stadsjongen. De humor die in zijn werk zit, het lijken soms 
net cartoons, is ook één van de steeds terugkomende kenmerken. Het kunstwerk La 
Destination Suprême II (de ultieme bestemming) dat sinds 2009 in de Plantage staat 
getuigt hier ook van. Een vliegtuig is gemaakt om de hele wereld te bereizen maar dit 
vliegtuig lijkt wortel geschoten te hebben in ons park. Een ultieme liefdesverklaring 
aan Schiedam? Het gaat over het verlangen naar andere oorden, daar eenmaal 
aangekomen vraag je je na enige tijd toch af hoe het thuis zou zijn. Diezelfde onrust 
deden hem en zijn gezin besluiten in 2006 naar Den Bommel te verhuizen. Het huis 
met tuin, de natuur en de weidse omgeving wonnen het van het stedelijke van 
Schiedam. Nog één keer was er tijdelijk nieuw werk in Schiedam-Zuid te bewonderen. 
In 2013 was zijn kunstwerk ‘Afscheid nemen’ in het Schreiershuisje te bezichtigen. 
Tijdens de voorbereiding en de totstandkoming van dit werk hadden wij pas achteraf 
door dat de ziekte FTD (een vroege vorm Alzheimer) hem toen al in zijn greep had. 
Met behulp van zijn boezemvriend Joost Kalkman is het werk aan de muur bevestigd. 
In de bijbehorende zeefdruk is de waterval met afgrond die we al jaren op de 
Zalmstraat als thema voorbij zagen komen nog te zien. In het Schreiershuisje zelf is 
die waterval achterwege gebleven en heeft de roeier in een soort luchtschip plaats 
genomen. In het ziekteproces waarin Michel de laatste jaren werd meegesleurd krijgt 
dat luchtschip en de afgrond van al die watervallen een nog diepere betekenis, ons 
schreiend achterlatend. Daar hebben we in Zuid een huisje voor. 
 
Wij zijn hem veel dank verschuldigd, hij was bijzonder gul als mens en heeft ons 
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wegwijs gemaakt in Schiedam en vertrouwd gemaakt met haar bewoners. Michel 
heeft een prachtige uitvaart gehad in de aula van een school ’t Ambacht in 
Vlaardingen waar een kunstwerk van hem aan het plafond hangt. Michel is 57 
geworden en laat een vrouw en twee dochters na. 
 
Sjef van Duin 
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- 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 
 
 

 

 

	
	
Sluit ingsdatum kopij  De Gorzette 2017-2: 1 juni 2017
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Brand in het Schreihuisje,  kunstwerk verwoest  
 
De cultuurscouts van Mooi Werk zetten al sinds 2012 het Schreihuisje/Schreiershuisje 
in voor culturele activiteiten in Schiedam-Zuid en de regio Nieuwe Waterweg. 
Kunstenaars realiseren tijdelijke kunstwerken in dit voormalige wachthuisje. Sinds 
december 2016 was een kunstwerk van de in Schiedam werkzame kunstenaar Sander 
Bokkinga te zien. 
Op woensdag 15 februari aan het einde van de middag bereikte ons het bericht dat 
het Schreiershuisje in de fik stond. Het kunstwerk 'Merry Christmas to all' was daar 
sinds afgelopen december te zien. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet 
voorkomen dat het kunstwerk ernstig beschadigde. Op dit moment wordt gekeken 
hoe het Schreihuisje erbij staat, of en hoe het kunstwerk hersteld kan worden en of 
het verdwenen varken vervangen kan worden.  
 
 

Oproep:  
Betrokken bewoners gezocht voor commissie Schreihuisje.  
 
Er zijn sinds 2012 veel 
verschillende kunstwerken te 
zien geweest in het 
Schreihuisje. heeft u daardoor 
zin gekregen om mee te denken 
over nieuwe, tijdelijke 
invullingen van dit voormalig 
wachthuisje? Mooi Werk wil 
vanaf april 2017 een commissie 
samenstellen die nadenkt over 
de invulling van deze bijzondere 
plek. Opgeven kan door te 
mailen naar  
 
communicatie@stichtingmooiwerk.nl 
  
of te bellen naar het kantoor 
van Mooi Werk, 010-2734780.		
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De Gorzette 
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De Gorzette 

Lievelingsrecept van: Pietje Pietersen 

 
 
Zelfgebakken brood 
 
Ingredienten: 
500 gram Waldkornmix 
265 gram water 
9 gram gedroogde gist 
theelepel olie. 

 

 
 
 
Doe in 150 gram warm water de gist en laat dit oplossen. Doe het water met gist in 
de Waldkornmix. Begin te kneden, doe langzaam de rest van het water bij het deeg. 
Laat het deeg ca. 45 minuten in een oven van 45-50 graden staan, tot het deeg zich 
heeft verdubbeld. Kneed alles nogmaals goed door. Vorm het brood. Zet het deeg 
weer ca. 45 minuten in de oven van 45-50 graden. Als het brood flink is gerezen haal 
het eruit. Verwarm de oven voor op 240 graden. Doe het brood in de oven, zet de 
temperatuur op 230 graden en laat het brood 30 minuten bakken. Haal na 30 
minuten het brood uit de oven en laat het op een rooster afkoelen. 
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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DOE JIJ OOK MEE? SPELERS EN FIGRANTEN GEZOCHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Beste bewoners van De Gorzenen, 
 
Wellicht heb je al gehoord van het project HART VOOR DE ZAAK. Locatietheater dat 
Schiedams cultureel erfgoed verbindt met verhalen van Schiedammers in al hun 
verscheidenheid.  
Ingrid Duindam & Mirjam Veldhuijzen van Zanten van Theater in Context maken graag 
samen met bewoners uit Schiedam-Zuid deze avontuurlijke theatertour die zich afspeelt 
op 10 & 11 juni 2017. 
De voorstelling gaat lopend en varend vanaf De Plantage, via De Buitenhaven door De 
Gorzen. 
 
Er doen al veel mensen mee, maar we zij nog opzoek naar: 
 
Jongeren ( 15 – 20 jaar) 
Honden en hun baasjes 
Winkeliers op De Groenelaan 
 
Wil je meedoen aan dit bijzondere project, heb je vragen? 
Bel of mail ons gerust.  
Groeten, Ingrid en Mirjam 
 
Info: 
06 50403803 
info@theaterincontext.nl 
sjaakbijloo@hetnet.nl 
 
www.theaterincontext.nl 
www.mooiwerk.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. 

	

	

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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HIER UW 
ADVERTENTIE 
VOLGENDE 
KEER? 
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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 

Eneco storingsdienst gas/ elektriciteit  0800-9009 

Evides water      0800-1529 

Instituut sociale raadslieden   010-2465003 

Irado        010-2621000 

Particuliere woningverbetering   010-2380633 

SOBO-woonzorgwinkel    010-2734701 

Stadswinkel      010-2191111 

Steunpunt mantelzorg    06-51694096 

Vlietland Ziekenhuis     010-8930000 

Wijkprocesmanager: Marcel Kreuger     010-2191027 

Woonplus       010-2045100 

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


