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De voorzitter
Het jaar 2017 is een druk jaar geweest. Wij zijn namelijk bij een heleboel zaken betrokken geweest, zoals

de plannen voor het havengebied, waar ook het zwembad bij betrokken is

de bomen op de Westfrankelandsedijk (wat ook weer gevolgen kan hebben voor de
Havendijk)

uiteraard ook de Havendijk zelf, waarbij een patstelling is ontstaan met betrekking
tot wat de bewoners willen en wat de gemeente wil

"Rivier tot Stad", waarin voornamelijk de herinrichting van de Nieuwe Haven, de
Hoofdstraat en het sluizengebied speelt

de oprichting van Stichting Huurdersoverleg Woonplus via het SOBO. Deze laatste
wordt ook omgevormd tot een algemene overkoepelende organisatie van bewonersverenigingen en huurdersverenigingen
Verder hebben wij in oktober ons 45-jarig jubileum gevierd met een receptie en een speciale uitgave van onze Gorzette, met medewerking van een aantal bewoners en leerlingen van de Sint Willibrordusschool.
U heeft ook gemerkt dat onze straatteams weer actief zijn geweest met Koningsdag, Halloween, Sinterklaas en nog enkele andere activiteiten.
Halverwege het verenigingsjaar hebben wij afscheid moeten nemen van onze penningmeester Dirk Allewelt en onze redacteur Tineke Mangnus. Zij zijn uit Schiedam vertrokken en naar Drenthe verhuisd. Gelukkig hebben wij voor hen op korte termijn vervanging kunnen vinden. De nieuwe penningmeester is Willem Vogel en redacteur voor de
Gorzette is Marieke Verwaaijen. Ik hoop dat zij een fijne tijd bij ons krijgen.
De verhuur van onze lokalen loopt zeer goed. De avonden zijn
haast altijd bezet. Dit betekent extra inkomen voor ons, wat
wij dan weer investeren in het verfraaien/verbeteren van ons
lokaal en in de omzetting van de Gorzette van zwart/wit- naar
kleurendruk. Voor het lokaal willen wij binnenkort nieuw
meubilair aanschaffen.
Albert Bons
voorzitter
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Beste leden,
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de jaarvergadering van de Bewonersvereniging Schiedam - Zuid (BVSZ) op maandag 19 februari 2018 om 20:00 uur
in de Leliestraat 10.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 20 februari 2017
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2017

5. Verslag kascontrolecommissie
6. Jaarrekening 2017
7. Begroting 2017-2018
8. Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter en redacteur
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na afloop is er een hapje en een drankje.

Het jaarverslag en de financiële stukken zijn vanaf 12 februari 2018 te verkrijgen in
ons kantoor in de Leliestraat 10 of online te zien op bvsz.nu.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur Bewonersvereniging Schiedam-Zuid,
Ger v.d. Bosch, secretaris
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Die agendapunten vormen de formele afronding van het jaar 2017.
Met de vaststelling van de begroting en de jaarlijkse verkiezing van bestuurleden en
leden van de kascontrolecommissie leggen we de basis voor 2018. Instemming van de
achterban is vereist om in het komende jaar op een verantwoorde wijze besluiten te
kunnen nemen en uitgaven te doen.
Bij enkele agendapunten volgt hierna een korte toelichting:
Ad. 2 Notulen
De notulen van de jaarvergadering van 20 februari 2017 hebben we afgedrukt in
de Gorzette van het eerste kwartaal 2017. Wie deze niet meer heeft, kan dat
ons laten weten via 010-4730503 of via b.v.s.z@kpnmail.nl. Dan zorgen wij dat
u een setje krijgt voorafgaand aan de vergadering.
Ad. 4 Jaarverslag 2017
Het Jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen is vanaf 12 februari 2018
verkrijgbaar in ons lokaal in de Leliestraat 10 of online bvsz.nu.
Ad. 5 Verslag kascontrolecommissie
De zittende kascontrolecommissie maakt tijdens de jaarvergadering haar
bevindingen kenbaar.
Eventueel worden adviezen gegeven over de boekhouding.
Ad. 6 Jaarrekening 2017
De jaarrekening geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2017. Met de
vaststelling hiervan worden tevens de penningmeester en het bestuur décharge
verleend.
Ad. 7 Begroting 2018
De begroting laat zien wat we komend jaar aan inkomsten en uitgaven verwachten. Niet alles kan voorzien worden. Daarom mag het bestuur binnen
bepaalde grenzen van de begroting afwijken. Het document geldt echter als
een duidelijk kader voor toekomstige uitgaven.
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Ad. 8 Verkiezing bestuursleden
Herverkiesbaar voor het bestuur zijn:
Sjaak Bijloo

2e voorzitter

Ger van den Bosch
Albert Bons
Hans Grob
Sabine Dingler
Aftredende leden zijn:

secretaris
voorzitter
bestuurslid
bestuurslid

Dirk Allewelt
Tineke Mangnus

penningmeester
redactrice

Nieuw te kiezen zijn:
Willem Vogel
Marieke Verwaaijen

penningmeester
redactrice

Benoeming voorzitter en redacteur
Twee bestuursleden moeten volgens de statuten in functie worden benoemd.
Dat zijn de voorzitter en de redacteur van ons wijkblad De Gorzette. De
andere bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
Kandidaat voor het voorzitterschap is opnieuw Albert Bons.

Kandidaat voor de functie van redacteur is Marieke Verwaaijen.
Ad. 9 Verkiezing leden kascontrolecommissie.
Ad.10 Rondvraag.
De rondvraag kan een levendig agendapunt zijn, waar van alles en nog wat
over Schiedam-Zuid besproken kan worden.
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De penningmeester
Zoals wellicht wel bekend is heb ik met ingang van 1 juli 2017 het penningmeesterschap van de heer Allewelt overgenomen in verband met vertrek naar elders.
Heb me zeker in het begin moeten aanpassen aan de manier van boekhouden, ik was
dit anders gewend vanuit het verleden.
Zodoende zijn mijns inziens niet alle posten v.w.b. in- en uitgaven relevant aan wat er
in werkelijkheid is in- of uitgegaan. Alle bedragen zijn wel verantwoord en kloppen dus
ook.
Het eerste halfjaar heeft het bestuur de boekhouding laten checken door Rodger de
Jong, Ondersteuner van het SOBO. (brief ter inzage)
Ik wilde daar geen verantwoording voor nemen.
Het financieel overzicht van 2017 toont niet echt veel uitspattingen die een extra verklaring behoeven.
Enkele wil ik u niet onthouden:
Kruisposten: daar is ongeveer € 1450,- in het voordeel van de BVSZ overgebleven,
mij niet bekend of hier nog vorderingen op komen maar die heb ik opgenomen
bij algemene reserve.
Verkoop en inkoop bar: verschillen niet veel, maar hier zijn dus het eerste halfjaar
de boekingen niet op de juiste manier ingegeven maar ik kan verzekeren dat de
inkomsten van de barverkoop hoger zijn dan hier staan vermeld. Daarentegen
zijn de inkomsten van de verhuur weer te hoog; daar is namelijk nogal wat bar
geld heengegaan!
De Gorzette: hier staat een hoog bedrag als inkomsten en uitgaven, maar dat komt
doordat Canon, het bedrijf waar we de printer van huren, een bedrag terug gestort heeft. We zijn nog op zoek naar het hoe en waarom en hopen daar snel wat
van te horen.
Inventaris: bij de begroting 2018 ziet u een groot bedrag voor inventaris staan. Het
is onze bedoeling dit jaar zeker de tafels in de zaal te vervangen. Ze zijn loodzwaar en beschadigen de vloer door het schuiven. Mogelijk gaan we ook de stoelen gelijk vervangen, deze zijn/worden ook slecht. Tevens is het de bedoeling
om een rolluik te plaatsen tussen keuken en zaal, dit ter voorkoming van illegaal
gebruik van de zaal.
Verder heb ik niets te melden op dit moment,
zijn er nog vragen dan hoor ik die graag.
Ik bedank het bestuur voor het in mij
gestelde vertrouwen deze periode.
Wim Vogel
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De redactrice
In oktober 2017 heb ik de functie van redactrice overgenomen van Tineke Mangnus omdat zij ging verhuizen naar het noorden van het land. Tineke heeft zich ingezet om de
Gorzette online te krijgen en zij had plannen voor meer gebruik van de social media.
Dat laatste is niet echt van de grond gekomen om voor mij onbekende redenen. Eén
van de overwegingen was dat het drukken van de Gorzette niet alleen geld kost, maar
ook tijd en energie van vrijwilligers (drukken, adresstickers plakken, rondbrengen). Ongeveer 1 op de 8 leden krijgt, op eigen verzoek, het blad niet meer op papier, maar
ontvangt een mail dat de Gorzette online staat (1 lid heeft het weer teruggedraaid en
wil toch liever de papieren versie). Ik heb en doe niets met social media, dus van mijn
kant zal er niet automatisch actie in die richting komen. Mocht vanuit de leden de
wens komen hier wel meer aan
te doen, dan zal ik daar natuurlijk op inspelen. Ik heb daar
geen enkele ervaring mee en in,
dus zal in dat geval hulp nodig
hebben.
De Gorzette werd gemaakt in
Word. Dat betekende dat het
maken van een mooie lay-out
behoorlijk lastig was. Petje af
voor mijn voorgangers Nel en
Tineke. Onze ICT-man John
Maasakker stelde voor Publisher
aan te schaffen. Het bestuur heeft daarmee ingestemd en het resultaat heeft u gezien:
een kleurrijke Gorzette met goed leesbare advertenties. Wat die kleur betreft: dat is
ietwat kostenverhogend, maar ook daar heeft het bestuur ervoor gekozen deze extra
kosten voor lief te nemen; het budget laat het toe. Het doorgaan op deze weg is afhankelijk van de financiële middelen en van de reacties van de leden.
Er zijn leden die veel hebben bijgedragen aan het zinvol invullen van de Gorzette; een
redacteur kan niet zonder en ik ben er dus erg blij mee, vooral omdat het mijn eerste
keer was. Ik hoop dat dat zo blijft, maar ook dat er nog meer leden zijn die een stukje
insturen en zo meehelpen om de Gorzette leuk en levendig te houden.
Marieke Verwaaijen
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Werkgroep Huurdersbelangen
Het doel van de Werkgroep
De werkgroep heeft als doel de belangen te behartigen van alle huurders in Zuid. Op direct terrein van ons team liggen de problemen tussen verhuurders en huurder bij geschillen over onderhoud, woongenot, leefbaarheid en ondersteuning en begeleiding van huurders bij allerlei andere voorkomende problemen.
Als Leefbaarheid en Woongenot in het gedrang dreigen te komen en via de werkgroep
Huurdersbelangen niet opgelost kunnen worden is er altijd een professioneel team van
SOBO, Woonplus of een particuliere verhuurder beschikbaar bij verhuurproblemen, Irado,
de Wijkagent of de Lichtblauwe Brigade bij andere overlastgevende problemen.
In principe is het zo dat iedere wijkbewoner bij problemen hulp van ons team kan inroepen. Als tegenprestatie verwachten wij van die wijkbewoner dat hij lid is of wordt van
de BEWONERS VERENIGING SCHIEDAM ZUID, (BVSZ).
U bent de oren en ogen van onze wijk, maar ook de mensen die voor hun wijk verantwoordelijk zijn.
Leefbaarheid is en blijft een hot onderwerp in elke wijk van Schiedam. Als mensen in
een straat of buren naast elkaar, niet meer door één deur kunnen heeft dat een weerslag
op de hele woonomgeving, of als er mensen zijn die zich niet houden aan regels die voor
iedereen gelden en voor allemaal hetzelfde zijn is dat een doorn in het oog voor menig
omwonende en een reden om aan de bel te trekken bij instanties die daarvoor opgeleid
zijn.
In Schiedam Zuid hebben we daar het Wijk Ondersteunings Team (WOT) voor, je kunt
daar altijd met een probleem terecht, het wordt opgelost of u wordt verder geholpen.
Leefbaarheid (Schoon, Heel en Veilig)
Leefbaarheid is een breed begrip waar Veiligheid ook onderdeel van uitmaakt; wie zich
niet veilig voelt in zijn eigen huis of woonomgeving verliest zijn plezier in wonen. Overlast of intimidatie zijn veel voorkomende klachten en mensen die ‘s avonds niet meer
over straat durven is allang niet meer van deze tijd. Neemt u veranderingen of dingen
waar die niet horen in uw omgeving, ga dan niet zelf de brigadier uit lopen hangen maar
waarschuwt uw buurtagent 0900-8844 of neem contact op met de Lichtblauwe Brigade
010-2191455.
Samen met allerlei Gemeentelijke instanties zullen we onze woonomgeving draaiende
moeten houden en leren van elkaars fouten en tekortkomingen.
Schoon, Heel en Veilig zijn de drie onderdelen die onder de paraplu van Leefbaarheid
vallen.
Schoon is een onderwerp waar de laatste jaren in de wijk hard aan gewerkt wordt, goedwillende burgers en Irado hebben daar een dagtaak aan en af en toe lijkt het erop of het
dweilen met de kraan open is. De rommel die achteloos op straat geworpen wordt is met
geen pen te beschrijven, terwijl er in de Gorzen genoeg gelegenheid is om die rotzooi in
te deponeren. Opvoeden begint van kinds af aan en jong geleerd is oud gedaan. Maar de
jeugd is niet alleen de schuldige als het over rotzooi maken op straat gaat.
Sjaak Bijloo
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Werkgroep Milieu
Om van wal te steken: Schiedam is druk bezig met haar toekomst in het havengebied.
Hier een verslag van de brede bijeenkomst Stadserf d.d. 31 oktober 2017 bij Gusto MSC.
Op 20 oktober 2017 hebben wij u een uitnodiging gestuurd voor de bijeenkomst van 31
oktober 2017 over de havenontwikkeling in Schiedam. De bijeenkomst is drukbezocht en
we hebben veel enthousiaste reacties gekregen van de deelnemers. Onder leiding van de
heer Villerius kwamen 177 afgevaardigden vanuit onder andere bedrijven, bewonersverenigingen, raadsleden, wethouders, belangenverenigingen, maatschappelijke instellingen Erasmus Universiteit, TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam,
Zadkine, Ministerie van EZ, MRDH, Provincie Zuid-Holland bijeen. Gezamenlijk bespraken
wij de ontwikkelingen en de toekomst van het Schiedams havengebied.
De heer dr. Kuijpers, haveneconoom Erasmus Universiteit, lichtte zijn onderzoek naar de
toekomst van het havengebied toe en vertaalde dit naar de toekomst van het Schiedams
havengebied. De heer ir. Gudde, director bidmanagement en business development
Olympia uitzendbureau, sprak in zijn presentatie over hoe werknemers, ondernemers en
wetgevers in Schiedam zich dienen voor te bereiden op de toekomst. De heer Heinz,
projectmanager havengebied Schiedam, besprak de reeds gerealiseerde ontwikkelingen
en de toekomstige ontwikkelingen in het havengebied. Na het plenaire programma werden de 6 thema’s Verkeer en mobiliteit, Gezonde leefomgeving en milieu, Kennis en innovatie, Branding, Openbaar gebied en duurzaamheid verder besproken en uitgewerkt.
Wethouder Gouweleeuw roemde de onomkeerbare kennis, energie en daadkracht in het
gebied. Bijgevoegd sturen wij u het totaalverslag van de presentaties en de themasessies. De presentaties zelf en het verslag zijn tevens beschikbaar via
www.schiedam.nl/havens.
Inmiddels is een nieuwe fase aangebroken waarin de ambities ook daadwerkelijk uitgevoerd worden; enkele projecten zijn al gerealiseerd. De ambitiekaart is nu aangepast in
een “3-d” versie om uitdrukking te geven aan het feit dat ambities nu daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zo is er een nieuwe opstapplaats voor de waterbus bij de Maasboulevard, zijn er extra watertaxihaltes gerealiseerd in de Wilhelminahaven en de Wiltonhaven en worden werkzaamheden aan de reconstructie voor knooppunt Vijfsluizen medio
november afgerond. Het openbare gebied bij de Admiraal de Ruyterstraat en Nieuwe
Waterwegstraat is vorig jaar opgeknapt, met extra bomen, verkeersdrempels en maatregelen om de parkeeroverlast tegen te gaan. Aan de voorbereidingen van Havenstraat,
het Stationsplein, het openbaar gebied rond de Karel Doormanweg, de rotonde en de natuurvriendelijke oever wordt gewerkt.

Ook binnen de verschillende thema’s zijn ontwikkelingen, deze komen na de presentaties binnen de themasessies aan bod. Het havenbedrijf Rotterdam en de gemeente
Schiedam hebben deze zomer besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan, waarin ook organisatorische en financiële afspraken worden gemaakt om de integrale gebiedsontwikkeling te versterken en het milieu en de leefomgeving te verbeteren.
Daar waar nieuwe activiteiten zijn is het zo milieu en duurzaamheid zich aanbiedt. Het
is ondenkbaar het milieu te laten voor wat het is en de volgende generatie het maar laten opknappen.
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Luchtkwaliteit.
Luchtkwaliteit is van grote waarde voor ieders gezondheid. Hoewel in de gemeente
Schiedam de voornaamste verontreiniging afkomstig is van bronnen buiten de stadsgrenzen, wil de gemeente alles doen wat binnen haar mogelijkheden en invloed ligt. Om
haar burgers beter te beschermen wil de gemeente Schiedam verdergaande maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een van deze maatregelen zou kunnen
zijn, gesuggereerd door de Vereniging Milieudefensie, het invoeren van een milieuzone
in het stadsdeel ten zuiden van de A20. Hiermee kan een deel van de autonome verschoning in de tijd naar voren worden gehaald en het niveau worden afgedwongen. Op
donderdag 5 oktober 2017 was van 16.30 tot 19.00 uur in het stadskantoor van de gemeente Schiedam, aan het Stadserf 1, een bijeenkomst over mogelijke maatregelen die
de gemeente Schiedam kan nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De aandacht
gaat hierbij uit naar een milieuzone, maar ook andere oplossingsrichtingen kunnen worden besproken. Tot zo ver het beleid van de gemeente Schiedam.
Kappen met kappen.
Langs de Westfrankelandsedijk is een regionaal snelfietspad met ernaast een extra
breed voetpad gepland. Daarvoor offert de gemeente Schiedam meer dan 80 volwassen
bomen en 1700 m2 bosplantsoen op. Dit pad moet ook doorgaan over de Havendijk en
zal daar uw woonomgeving ernstig aantasten. Dat mag niet gebeuren.
Waarom moeten de 80 bomen langs de Westfrankelandsedijk weg? Volgens ambtenaren
en het College van B en W om ter plaatse veiligheidsrisico’s op te lossen. Naast het 3,5
meter brede fietspad moet daarom ook nog een breed voetpad komen, totaal ruim 5
meter breed. Daarvoor is met de huidige bomen geen plek. Dit is ook aan de Havendijk
het geval. De huidige tot 20 meter hoge bomen vormen een belangrijke groene corridor
voor de bewoners van Schiedam-West en Zuid, die al onder veel industrievervuiling en
geluidoverlast lijden. Het merendeel van de bomen is door de stadsecoloog als gezond
beoordeeld, met een goede levensverwachting.
De bomen aan de Westfrankelandsedijk hadden al weg moeten zijn, maar door een
noodkreet van Schiedammers uit omliggende wijken en omliggende bedrijven, is die actie uitgesteld tot 1 november. Nu maar afwachten waar de gemeente mee komt? Er is
nog steeds niet beslist wat er gaat gebeuren.
Problemen op de Havendijk.
De problemen op de Havendijk zijn nog steeds niet opgelost.
De parkeerdruk in Schiedam Zuid is erg groot. Men wil nu in het kader van de eis Veilig
en Duurzaam alle parkeerplaatsen langs de Havendijk opheffen. Kennelijk is de eis Veilig en duurzaam multi-interpreteerbaar, daar men vrij kort geleden bij de herinrichting
van de Maasdijk aan de rechterzijde van die weg parkeerplaatsen heeft aangelegd. Deze weg lig in het verlengde van de en Havendijk en wordt door hetzelfde (vracht)
verkeer gebruikt. Naast een ruimer parkeeraanbod leidt het handhaven van parkeerplaatsen automatisch tot het hoogst noodzakelijke verlagen van de rijsnelheid van het
vrachtverkeer.
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Parkbeleving/groenbeleving.
Het plan is om de bestaande parkeerstrook 3 meter over het grasveld te verschuiven
waarbij ongeveer 130 m2 gras wordt opgeofferd. Voor de parkbeleving zal er een groenstrook bij aangelegd worden. Er is dan ruimte om tien parkeerplaatsen haaks op de zijgevel te creëren, waarbij moet worden aan-getekend dat er 7 plaatsen voor garagedeuren zijn. U begrijpt dat het voor eigenaren van garages een onwenselijke situatie is. Er
blijven bij dit plan effectief dus drie plaatsen over. In de praktijk staan er ‘s avonds vier
auto’s langs de gevel geparkeerd. Het resultaat is dus een parkeerplaats minder per
flat. Het door de bewoners aangedragen alternatieve plan, waarbij er ongeveer 14 parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, haaks op het fietspad en enkele plaatsen langs
de te vormen toegangsweg, wat ongeveer 230 m2 gras kost, vindt geen goedkeuring in
de ogen van de deskundigen omdat dat slecht is voor de groenbeleving van de langs komende wandelaars en fietsers. Ook bij dit plan kan er echter een groenstrook tussen de
parkeerplaatsen en het wandelpad aangelegd worden. Bovendien is er nog steeds een
doorkijk naar het grasveld tussen de flats. Hierbij dient aangemerkt te worden dat er
slechts door een enkele loslopende hond gebruik gemaakt wordt van dat grasveld. De
recreanten gaan naar het park aan de Maaszijde van flats.
Burenraad Wilton.
Burenraad is een orgaan dat bij elkaar komt om de overlast te bespreken. Hier hebben
belanghebbenden zitting. Dit zijn burgers uit het bedrijfsleven en de overheid. Hier
gaat het over problemen die bedrijven veroorzaken in de regio Wiltonhaven. Een van de
klachten is geluidsoverlast door motoren die de hotelfunctie waarnemen. Bij dit probleem wordt gedacht aan walstroom als oplossing. Deze oplossing is duur en zal wat jaren in beslag nemen. Eens zal het er van moeten komen. Verder is de situatie onveranderd.
Hans Grob
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