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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
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Voorwoord
De derde De Gorzette van dit jaar, een heel bijzonder jaar, ligt voor u. Ik hoop dat u
ook 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 september 2017 voor De Gorzette 2017-3)
• 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 SchiedamZuid? Laat het ons weten.
Redactie

Inhoud
2
2
3
5
7
9
11

Hoe word ik lid van de BVSZ?
Bestuur
Voorwoord
Klaverjas- en jokeravond
De Rolantino’s
Week van het geluk
Paula Kooper sport- en speeldag

14
16
21
22
23

Ontwikkelingen in Zuid
Vrienden van zwembad-zuid
Belangrijke telefoonnummers
Werkgroepen BVSZ
Contactadressen straatteams

We zoeken een nieuwe hoofdredacteur.
Ook zoeken wij minimaal twee personen voor de
kascontrolecommissie voor controle in januari 2018
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DATA WIJKOVERLEG 2017
• 11 september
• 30 oktober
Aanvang: 19.30
Adres: Leliestraat 10, Schiedam

4

De gorzette

Klaverjas- en jokeravond in de Leliestraat

Beste lezers van de Gorzette
Sinds juli 2016 is er een joker- en klaverjasclub actief in de Leliestraat.
Een clubje kaarters (55+ -ers) onder de naam ZUOS. Op de dinsdagavond doen we
daar een potje kaart. Gemiddeld hebben we 20 klaverjassers en 7 jokeraars. Wij
huren de zaal van BVSZ en zij verzorgen de koffie, thee en de frisdranken. Wij zorgen
voor een hartige versnapering. We zouden er nog enkele mensen bij kunnen hebben.
Wilt u ook een avondje achter de tv vandaan dan bent u van harte welkom.
Het inschrijfgeld is € 2.50 per avond, dus dat zijn de kosten niet. Hier staan wat kleine
prijsjes tegenover.
Aanvang van de avond is om 19.45u en eindigt zo rond 22.30u.
Er liggen geen messen op tafel, gewoon ongedwongen dus, bedoeld als gezellig
avondje weg.
Heeft u interesse? Zorg dan dat je er om uiterlijk 19.40 aanwezig bent, want dan
delen we de tafels in.
Wie weet tot ziens.
Willem Vogel

Sluitingsdatum kopij De Gorzette 2017-4: 01-12-2017

We zoeken een nieuwe hoofdredacteur.
Ook zoeken wij minimaal twee personen voor de
kascontrolecommissie voor controle in januari 2018
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Groenelaan 99 A, 3114 CD Schiedam
Tel. 010 – 426 19 30
www. otticafashion.nl
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Rolantino’s

Muziekgroep voor mensen met een beperking.

Oude Maasstraat 13
3114TT Schiedam
Tel.: 010 4730858
KvK: 41136224
RSIN: 806369826
Giro: NL94INGB0007663365
e-mail: info@rolantinos.nl

PERSBERICHT

THOMAS BERGE IN CONCERT OP 16 SEPTEMBER TIJDENS
“Wij gaan ervoor!”
Op 16 september presenteren wij wederom een nieuwe editie (21e keer) van Muziek &
Handicaps “Wij gaan ervoor!” . Dit festival wordt georganiseerd door Stichting Rolantino’s uit
Schiedam en de Drumband Blij met muziek uit Haarlem. De kaartverkoop is al van start
gegaan en er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar.
In het programma staat uiteraard de drumband “Blij met Muziek” die de middag op muzikale
wijze zullen openen. De officiële opening zal worden verricht door burgemeester Drs.
Wijnen. De presentatie is in handen van niemand minder dan Meta Duwel.

J.

Natuurlijk zijn ook de Rolantino’s van de partij, de Kelagio Singers uit Rotterdam en Muziexat
uit Waalwijk.
Als artiesten hebben wij die middag: Ad van Opstal, De Fluttetutters (Boerenkapel) en
niemand minder dan THOMAS BERGE.
De middag wordt gehouden in de Stadsschouwburg, Wilsonplein 23 te Haarlem en
begint om 14.30u.
De kaarten kosten € 10,00 (voorverkoop tot 1 september) inclusief garderobe en pauze
drankje. Daarna zijn de kosten € 12,50. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.
Kaarten zijn verkrijgbaar online bij het theater: www.theater-haarlem.nl of via de kassa van
het theater. (023) 412 12 12 (keuze 1).
Wij zouden het zeer waarderen indien u hieraan wat aandacht zou willen besteden.
De gorzette
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Met vriendelijke groet,
Annelies Kars & Piet Lubbe

Namens
Stichting Rolantino's & Drumband Blij met muziek.
Oude Maasstraat 13
3114 TT Schiedam
Tel.
: 010-4730858
Mobiel : 06-24565759
Website: www.rolantinos.nl
www.picturetrail.com/rolantinos
E-mail : info@rolantinos.nl
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Pleintje achter het Clubhuis
Velen van u zullen dit pleintje intussen wel gezien hebben. Na veel overleg tussen
bewoners, gemeente en Woonplus is er eindelijk een resultaat bereikt, waarin de
bewoners zich kunnen vinden. Zij hebben namelijk voor dit ontwerp gekozen. Om het
pleintje blijvend te kunnen onderhouden hebben de bewoners een verzoek ingediend
om dit pleintje een naam te geven. Het hoeft geen officiële straatnaam te worden.
Gedacht wordt aan het "GTB- pleintje", waarin naar de geschiedenis wordt gekeken,
want dit is vroeger het terrein van de gasfabriek geweest. Ook willen enkele
bewoners uit de Haringvlietstraat en de Volkerakstraat een straatteam vormen, dat
het vernieuwde pleintje gaat onderhouden. Het is nu wachten op toestemming van
de gemeente.

Van stad naar rivier
Hiermee wordt het gebied aangeduid dat vanaf de sluis loopt tot de Willemsbrug op
de Nieuwe Haven. Eind september wordt hiervan het plan aan de bewoners
gepresenteerd, waarna zij op deze plannen kunnen reageren.
Bij de sluis komt een veldje aan de kant van de voormalige Gusto waar spelelementen
worden geplaatst voor de oudere jeugd. Naast de brugwachterstoren komt een
monument van de geschiedenis van de Gusto, en verder wordt van de -nu niet
toegankelijke- velden een openbare ruimte gemaakt.
Ook de Hoofdstraat gaat geheel vernieuwd worden, waarbij een rotonde wordt
aangelegd onderaan de helling, en halverwege komt een wegversmalling. Dit alles om
de snelheid uit het verkeer te halen.
Verder krijgt de Nieuwe Haven tot aan de Willemsbrug nieuwe bestrating, waarbij ook
wat meer parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden.
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Afscheid penningmeester
Onze penningmeester Dirk Allewelt heeft het bestuur te kennen gegeven te stoppen
per 1 juli 2017. Hij heeft aangeven meer tijd te willen besteden aan zijn nieuwe
Stichting over de geschiedenis van de Gusto, en daarbij te weinig tijd overhoudt om
daarnaast het penningmeesterschap van de BVSZ te beheren. Dirk is zeer
professioneel en deze eigenschap zullen wij gaan missen binnen ons bestuur. Wij
wensen Dirk veel geluk en sterkte toe en hopen dat zijn Stichting een groot succes
wordt. Waarschijnlijk zullen wij volgend jaar hiervan het eerste succes zien, namelijk
het Gustomonument bij de brug.
Gelukkig
hebben wij inmiddels een opvolger voor het penningmeesterschap gevonden, in de
persoon van de heer Willem Vogel.

Jubileum BVSZ 45 jaar
Op 20 oktober 2017 bestaat onze bewonersvereniging 45 jaar.
Wij willen dit niet zomaar voorbij laten gaan, dus houden wij op 21 oktober, in ons
gebouw aan de Leliestraat 10 een receptie, van 14.00 tot 17.00 uur.
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven
Het terrein rondom het zwembad krijgt een volledige facelift, waarbij gedacht wordt
om mogelijkheden te realiseren om als bewoner van Schiedam te kunnen genieten
van de natuur en tegelijkertijd ook van het scheepvaartverkeer in de haven en op de
Nieuwe Maas. Hierover wordt al enige tijd overleg gevoerd tussen de verschillende
partijen.
De hoop bestaat, dit
jaar het plan in kaart te brengen en volgend jaar tot uitvoering over te gaan. Er moet
nog wel een aantal problemen onderzocht en opgelost worden. In onze ogen is het
drijfvuil in en rond de haven een van de grootste problemen en de aanpassing van de
Westfrankelandsedijk doorkruist ook het een en ander. Vooral het realiseren van het
fietspad aan de zuidkant, waarbij een aantal bomen moet sneuvelen. Tevens zal dit
ten koste gaan van de fietsenrekken bij het zwembad. Wij hebben al voorgesteld om
het fietspad aan de noordkant te situeren. Dat gaat niet ten koste van bomen en is
De gorzette
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ook veiliger voor de weggebruikers, zowel voor fietsers als automobilisten.

Kasteel van Zuidt
Onder deze naam gaat onze bakker uit de Leliestraat vanaf 2 september zich vestigen
op de Groenelaan. Wij hopen voor hem dat het een groot succes wordt, en ook voor
ons wijkbewoners, want een levendige Groenelaan, met alle winkels bezet, is nodig
voor een gezonde wijk. In ieder geval feliciteren wij de bakker van harte met zijn
nieuwe winkel.
Albert Bons, voorzitter

Vrienden van Zwembad Zuid
Aan de Fracties van de Politieke Partijen
in Schiedam
Betreft : herontwikkeling Wilhelminahaven en toekomstig “hernieuwd” Zwembad Zuid
onderdeel van een nieuw multifunctioneel (Sport) Centrum als schakel tussen Stad en
Havens.
Schiedam, 1 juni 2017
Geachte politici, geachte gemeenteraadsleden,
Tijdens de officiële oprichting van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid,
zo’n 6 jaar geleden, is al de wens uitgesproken in de toekomst te beschikken
over een zwembad, dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de
Schiedammers, wijkbewoners, bedrijfsleven en andere bezoekers.
Tijdens de in de afgelopen twee jaren gehouden bijeenkomsten in het kader
van herontwikkeling van de Schiedamse havens, waaronder de
Wilhelminahaven en omgeving, en de viering van 100 jaar Wilhelminahaven
en ons eerste Lustrum in oktober 2016 is gebleken dat bij de
(overheids)instellingen,gemeenteraadsleden, bedrijven en andere
belangrijke betrokken instanties bij de planvorming een “hernieuwd “
zwembad hierin mee te nemen wenselijk is en dus als zodanig een breed
draagvlak heeft. Gelet op de betrokkenheid van zoveel belangrijke
instanties oa uit de omgeving van het Zwembad en wetende dat in de
omliggende oude wijken de dringende behoefte bestaat aan
16
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sportaccommodaties en ontmoetingsruimten , is mede na een oriënterende
bespreking met ambtenaren van de gemeente Schiedam, afdeling Zorg,
Welzijn en Sport en mede gelet op de herontwikkelingsplannen van het
havengebied, de wens ontstaan om tot oprichting te komen van een
multifunctioneel centrum, waarin een “hernieuwd” zwembad komt, waarin
meerdere sporten kunnen worden bedreven, waar versnippering van sporten
uit de wijk verder voorkomen kan worden en daar geconcentreerd kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld fitness, waar ook ruimte is voor educatie, het
bedrijfsleven, en bezoekers van het zwembad om elkaar te ontmoeten, te
vergaderen, voldoende kantoorruimte komt voor de beheerder of exploitant.
Als goed en inspirerend voor beeld heeft het bestuur Alexanderhof –
Prinsnhof in Rotterdam voor ogen. Het centrum kan een belangrijke
schakel vormen tussen havens en stad en is onderdeel van de in gang
gezette (natuur)ontwikkelingsplannen, waarbij de Vriendenstichting en
Optiport ook heel nauw zijn betrokken.
Ook de Vriendenstichting vindt het belangrijk dat er een restauratieve
ruimte komt op de punt van de buitenruimte van het Zwembad Zuid aan de
Wilhelminahaven, waarbij passanten, toeristen, bezoekers van het zwembad,
recreanten, medewerkers van de omliggende bedrijven, bewoners uit de
wijken terecht kunnen voor een hapje en een drankje en kunnen genieten
van het fraaie uitzicht op de herontwikkelde Wilhelminahaven . ( zie ook
eerdere notitie behoud zwembad zuid)
Zeer wenselijk is als deze restauratieve ruimte ook open is op tijden dat het
zwembad dicht is. Voor een uitgebreide beschrijving van de vergaderingen,
de plannen, ambities en bovengenoemde wensen, waarbij bestuursleden van
de Vriendenstichting meestal aanwezig waren, verwijzen wij u naar de
actuele website van de gemeente Schiedam www.schiedam.nl/havens.
Zoals te kennen gegeven in het Overleg van de Natuur Ontwikkeling Oevers
Wilhelminahaven wil het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad in
samenwerking met de gemeente Schiedam, en betrokken deskundige
Schiedammers c.q. Vrienden van Zwembad Zuid en Optisport de brede
ontstane basisgedachten en het bovengenoemde geschetste graag verder
uitwerken en ontwikkelen om het vervolgproces naadloos aan te laten
sluiten op het lopende herontwikkelingsproces Wilhelminahaven en
omgeving.
Wij stellen het zeer op prijs als u in uw programma en het beleid voor de
komende jaren hiermede rekening wilt houden.
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor. Graag tot verdere toelichting bereid.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid
Albert Bons, Mari Dingenouts, Leida van Grootveld.
Nb Zie voor bijlage : www.schiedam.nl /havens
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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

De Gorzette
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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

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.

De gorzette
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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?
22
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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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