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De voorzitter 

Het bestuur heeft een druk jaar gehad. Er worden allerlei werkzaamheden in de wijk uit-

gevoerd.  

Zo is Woonplus bezig in de IJsselmondesestraat en omgeving. Hierbij zijn wij in conclaaf 

met Woonplus, over de hoogte van de vergoeding die de bewoners behoren te krijgen. 

Wij hopen hierover dit jaar met Woonplus tot een overeenkomst te komen. 

De gemeente is momenteel bezig met de aanleg van de natuurvriendelijke oever bij de 

Wilhelminahaven. Dit project wordt dit jaar afgerond.  

Verder zijn we nog bezig met het plan voor het nieuwe zwembad in dit gebied. Wij ho-

pen over ongeveer 2 jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over dit project. 

Ook is de gemeente bezig met het aanleggen van een nieuwe duiker tussen de Houthaven 

en de vijvers in de Stadhouderslaan.  

Bij de Koninginnebrug is een sportveldje gerealiseerd voor sportieve mensen (jong en 

oud). 

Er liggen nog steeds plannen voor de herbestrating van de Havendijk, de Hoofdstraat en 

de Nieuwe Haven. Er is een overeenkomst met de bewoners. Volgens de gemeente is het 

nu afhankelijk van het feit of zij op korte termijn een aannemer kunnen vinden. Als dit 

lukt worden deze straten dit jaar herbestraat. 

In mei hebben wij afscheid genomen van Albert Schenk, onze opbouwwerker. Wij bedan-

ken hem voor de fijne samenwerking en wensen hem dat hij van zijn pensioen mag gaan 

genieten. 

Zijn opvolger is voor ons geen onbekende, want dat is ons bestuurslid Sabine Dingler. Zij 

kent de wijk en de mensen. Het is alleen jammer dat wij, om die reden, afscheid van 

haar moeten nemen als bestuurslid. 

Er is dit jaar ook een nieuwe werkgroep opgericht: de Schranserij. Zij geven iedere eer-

ste donderdag van de maand een etentje voor de bewoners uit de wijk. Dit doen zij in de 

gemeenschapsruimte van de Pionier in de Lekstraat. Hoe u zich daarvoor op kunt geven 

kunt u lezen in onze Gorzette. 

Verder willen we al onze bestuursleden, werkgroepsleden en bezorgers van onze Gorzet-

te bedanken voor hun inzet. Als er geïnteresseerden zijn om met ons mee te doen, dan 

zijn ze van harte welkom. U weet het: vele handen maken licht werk! 

 

Albert Bons 

voorzitter 

 



 

 4 

Beste leden, 

Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de jaarvergadering van de Be-
wonersvereniging Schiedam - Zuid (BVSZ) op maandag 24 februari 2019 om 20:00 uur 
in de Leliestraat 10. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 18 februari 2019 

3. Mededelingen 

4. Jaarverslag 2019 

5. Verslag kascontrolecommissie 

6. Jaarrekening 2019 

7. Begroting 2020 

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 10 februari 2020 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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Toelichting op de agenda 
 

Met het jaarverslag, het verslag van de kascontrolecommissie en de jaarrekening  

Leggen we verantwoording af aan de leden van de Bewonersvereniging Schiedam-Zuid 

(BVSZ). Die agendapunten vormen de formele afronding van het jaar 2019. 

Met de vaststelling van de begroting en de jaarlijkse verkiezing van bestuurleden en 

leden van de kascontrolecommissie leggen we de basis voor 2020. 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 18 februari 2019 hebben we afgedrukt in 

de Gorzette van het eerste kwartaal 2019. 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 2019 

Het Jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen is vanaf 17 februari 2020 

verkrijgbaar in ons lokaal in de Leliestraat 10 of online op bvsz.nu. 

 

Ad.  5 Verslag kascontrolecommissie 

De zittende kascontrolecommissie maakt tijdens de jaarvergadering haar 

bevindingen kenbaar. Eventueel worden adviezen gegeven over de boekhoud-

ing. 

 

Ad.  6 Jaarrekening 2019 

De jaarrekening geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2019. Met de 

vaststelling hiervan worden tevens de penningmeester en het bestuur décharge 

verleend. 

 

Ad.  7 Begroting 2020 

De begroting laat zien wat we komend jaar aan inkomsten en uitgaven ver-
wachten. 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. 

 

 

 

 

mailto:b.v.s.z@kpnmail.nl
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Ad.  8 Verkiezing bestuursleden 

  Herverkiesbaar voor het nieuwe bestuur zijn: 

  Sjaak Bijloo   2e voorzitter 

  Ger van den Bosch  secretaris 

  Albert Bons   voorzitter 

  Hans Grob    bestuurslid 

  Willem Vogel   penningmeester  

  Marieke Verwaaijen  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 an-

dere bestuursfuncties worden door de bestuursleden onderling verdeeld.  

 Kandidaat voor het voorzitterschap is 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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Jaarverslag 2019  

Werkgroep Huurdersbelangen BVSZ 
 

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 ge-

schillen 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 

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 in-

roepen. 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 ver-

antwoordelijk 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 weer-

slag op de hele woonomgeving, of als er mensen zijn die zich niet houden aan regels 

die voor iedereen gelden en voor allemaal het zelfde zijn is dat een doorn in het oog 

voor menig omwonende en een reden om aan de bel te trekken bij instanties die daar-

voor opgeleid zijn. 

In Schiedam Zuid hebben we daar het Wijk Ondersteunings Team (WOT) voor met 

spreekuur aan de Leliestraat 10. Ook houdt de Wijkagent spreekuur in Hof in Zuid elke 

2de dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur. 

 

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 waarschuw uw buurtagent 0900-8844 of neem contact op met de Licht-

blauwe Brigade 010-2191455. 

Samen met allerlei Gemeentelijke instanties te bereiken op nummer 14010 zullen we 

onze woonomgeving draaiende moeten houden en leren van elkaars fouten en tekort-

komingen. 
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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.  

Wie de zorg heeft voor een hond, zorgt ook voor het opruimen van zijn stront. 

Hondenpoep blijft een onderwerp waar je een hele Gorzette mee kan blijven vullen, er 

zijn meer hondentoiletten gerealiseerd en meer hondenpoepbakken geplaatst, waar 

door echte honden liefhebbers goed gebruik van wordt gemaakt. Af en toe lijkt het er-

op of het minder wordt en je ziet steeds meer mensen de vieze troep van hun viervoe-

ter opruimen, maar het kwartje is nog lang niet bij iedereen gevallen. 

In welk deel van een stad ook waar aan bewoners gevraagd wordt wat de grootste er-

gernis in hun woonomgeving is, komt daar altijd met stip de overlast van hondenpoep 

uit. Onbegrijpelijk dat een dergelijke ergernis al jaren overlastoorzaak nummer één is. 

De kranten staan vol over het respecteren van je medemens, eigendommen en omge-

ving, maar dat schijnt niet in te houden dat je de behoefte van je hond zo maar op de 

stoep van de buren een paar straten verder kan deponeren. De hond in je eigen straat 

laten poepen staat immers raar voor de buren, dat kan je beter doen waar niemand je 

kent. Dat geeft je toch het gevoel dat je het in je eigen woonomgeving goed gedaan 

hebt. 

 

Vuilcontainers 

Men had gehoopt dat hiermee het zwerfvuil op straat met 70% zou zijn afgenomen. Een 

utopie blijkt achteraf, want sommige straten en pleinen zijn nog de zelfde afvalbakken 

als voorheen. De aantallen vuilniszakken die achteloos bij containers neergezet worden 

spreken boekdelen. 

En maar te zwijgen van het grofvuil wat bij de containers neergedonderd wordt. 

Dat we niet allen de schuld bij de vervuilers moeten neerleggen is sinds de samenwer-

king van IRADO met de Gemeente Vlaardingen duidelijk. Het legen van overvolle con-

tainers duurt veel langer dan voorheen en de signalering van de volle containers d.m.v. 

het uitlezen van de binnengekomen signalen vanaf de containers werkt niet zoals het 

hoort of wordt maar met een grote korrel zout genomen. Op deze manier maakt Irado 

er ook een zooitje van en worden de melders bij Irado met klachten afgezeken of als 

lastig beoordeeld. Ook zal op diverse plaatsen in Zuid eens gecontroleerd moeten wor-

den of de aanwezige vuilcontainerscapaciteit wel voldoende is. Als je als voorbeeld in 

de Zwartewaalsestraat 7 dagen in de week de containers afgeladen ziet staan en er al-

tijd rotzooi naast staat, staan er te weinig containers of wonen er te veel mensen die 

schijt hebben aan hun woonomgeving. 
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Samenwerking Gemeente, Woonplus en B.V.S.Z. 

Ook in het kalenderjaar 2019 is de samenwerking tussen Gemeente en BVSZ goed ge-

bruikt en ondanks dat er best wel eens harde noten gekraakt moesten worden zijn bei-

de partijen altijd met elkaar in contact gebleven. De renovatie Havendijk en omgeving 

is een zwaar en moeilijk proces gebleken maar met wat er nu op tekening staat zijn 

bewoners die in de werkgroep zaten en voor de mensen die de uitgewerkte plannen in 

diverse sessies gepresenteerd hebben gekregen akkoord gegaan; wie zwijgt stemt toe 

en laten we morgen maar beginnen. 

 

Het zelfde geldt voor het project van Water naar Stad waar door bewoners en Gemeen-

te een klap op is gegeven en wat ons aangaat z.s.m. mag opstarten. 

Heel wat moeilijker is de samenwerking met Woonplus. Sinds Woonplus niet meer com-

municeert met SOBO en Huurdersorganisaties in de wijken komt er geen enkele infor-

matie meer onze kant op. Woonplus heeft zelf de Huurders Organisatie Woonplus 

(HOW) in het leven geroepen en ook daarmee wordt weinig gecommuniceerd. Als je 

achteloos 300 jaar ervaring aan de kant schuift en dat inruilt voor 5 goedwillende men-

sen die van toeten noch blazen weten voldoe je aan de regelgeving door Den Haag op-

gelegd en wie doet me wat. Inmiddels is er een werkgroep Woonpluswoningen opge-

richt met vertegenwoordigers uit bijna alle wijken. Geprobeerd wordt om via een sa-

menwerking met HOW weer met Woonplus in contact te komen en te bekijken wat we 

voor HOW kunnen betekenen. De trein Woonplus rijdt gewoon door en stilzitten is ach-

teruitgang. Je woningen elke 6 jaar aan de buitenkant van een likkie verf voorzien is 

geen onderhoud van je bezit. 

 

Er zal een duidelijk beleidsplan voor de toekomst moeten komen hoe je je woningen 

voor de toekomst verhuurbaar wilt houden. 

Verder zal het nodig zijn dat er wat meer jonge mensen uit Woonpluswoningen in Zuid 

wakker worden en ook eens mee willen gaan denken wat er in hun wijk en met hun wo-

ningen in de toekomst moet gaan gebeuren; de houdbaarheidsdatum van diverse men-

sen binnen Huurdersbelangen is al lang verlopen. 

 

Onderhoud 2019 

Het onderhoudsprogramma 2019 voor de Woonplus-woningen in Zuid, zoals we dat in de 

eerst Gorzette 2019 aan u gemeld hebben, zijn we zelf met veel omzwervingen bij 

Woonplus wezen halen. Er zijn gelukkig nog lijntjes via de achterdeur bereikbaar voor 

ons en zo kunnen we u toch nog wat presenteren. De stand van zaken voor deze pro-

jecten 2019 lichten we in de eerste Gorzette 2020 voor u toe. Er is een verzoek aan 

Woonplus gedaan om de onderhoudsplanning 2020 zo spoedig mogelijk met ons te de-

len. 
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Een project wat we als Huurdersbelangen in 2019 goed hebben kunnen begeleiden is het 

project aanpak beganegrondvloeren Havendijk, Poortugaalsestraat, Oude Maasstraat en 

IJsselmondestraat. Heel laat in het proces zijn we op verzoek van bewoners ingestapt, 

ook omdat bij bewoners onderling niet alle neuzen dezelfde kant opstonden en mensen 

tegen elkaar uitgespeeld werden. Alle opnames onder de woningen werden door de fir-

ma Van Lierop uitgevoerd en bleken achteraf niet te kloppen met de werkelijkheid die 

onder de woningen vandaan kwam. De echte vakmensen van de firma Van Lierop heb-

ben heel wat miskleunen van collega’s weg moeten poetsen en diverse mensen toch nog 

een goed gevoel over de werkzaamheden gegeven. We zijn bij een tiental huisbezoeken 

tussen Woonplus en bewoners aanwezig geweest en hebben geprobeerd bewoners met 

raad en daad bij te staan. Dat Woonplus er voor gekozen had om dat vloerenproject te 

combineren met een keuken/douche en toiletonderhoud bij deze woningen was een 

juiste keuze; je zit maar éénmaal in de rommel, maar er is slecht gecommuniceerd. Nu 

kwam het voor dat van Lierop dagen moest wachten op de aannemer die ergens anders 

een toiletpot aan het vervangen was. 

In zulke situaties moet er een ad-hoc ploeg oproepbaar klaar staan om veel irritatie te 

voorkomen, ook daar hebben we weer van geleerd. 

 

Namens de Werkgroep Huurdersbelangen, 

 

Sjaak Bijloo 
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Redactie Gorzette 
 

2019 was het jaar van de metamorfose van de Gorzette. 

Bij het drukken van de Gorzette bleek dat de printer ieder plaatje als kleur zag. Ook al 

zag het er grijs of zwart-wit uit. Kleurenpagina’s zijn aanzienlijk duurder, dus dat was 

een probleem. Van Sjaak hoorde ik dat ene Fred Meijer veel verstand van computers 

had. Dus ik heb Fred gebeld. Het eerste waar Fred voor gezorgd heeft is dat pagina’s 

met kleur, zwart afgedrukt konden worden. Dat scheelde een hoop geld, en mij een 

hoop tijd. Ik hoefde niet meer allerlei plaatjes zwart te maken. Maar Fred had meer in 

zijn mars.  

De nummers 1 en 2 waren nog met gele voor- en achterkant, en slechts 15 pagina’s met 

kleur. Nummer 3 en 4 hadden een heel nieuwe voor- en achterkant; niet alleen qua op-

zet, maar vooral qua soort papier. Fred introduceerde het glossy, glimmend papier. Met 

een chique uitstraling. Helaas had het een nadeel; de printer had er moeite mee. Het 

betekende handmatig veel extra werk voor Ger. Maar het resultaat mocht er wezen. Wel 

even wennen want het felle geel was altijd heel herkenbaar. We hebben nu papier ge-

vonden wat de printer wel aan kan en toch die mooie uitstraling heeft.  

In nummer 4 kreeg ik van de penningmeester groen licht om meer kleur te drukken, 

waarvoor dank. Ik ben ook zuinig dus ik heb er geen misbruik van gemaakt; er zijn nog 

steeds pagina’s zonder kleur. In dat nummer zijn bovenin balkjes verschenen, ook van 

de hand van Fred.  

Op verzoek van een lezer is de puzzel over 2 pagina’s verdeeld. Zo is alles beter lees-

baar. Zo zie je maar dat reacties kunnen leiden tot verbetering.  

Het rondbrengen van de ruim 700 blaadjes is een hele klus. Gelukkig zijn er vrijwilligers, 

waaronder bestuursleden, die ervoor zorgen dat iedereen op tijd voorzien wordt. Wij 

kunnen nog altijd mensen gebruiken die de Gorzette willen rondbrengen, al is het maar 

in een paar straten. U bent van harte welkom.  

Nieuw was ook de rode sticker (weer Fred). Wie die niet heeft gezien heeft zijn/haar 

contributie op tijd betaald. Wie de rode sticker wel heeft gezien (waaronder ikzelf) was 

vergeten te betalen en kon dat alsnog snel doen. Dat scheelde weer apart brieven rond-

brengen.  

We gaan de stukken van Mari Dingenouts missen. Hij doet een stapje terug. Wel hoop ik 

te mogen blijven rekenen op bijdragen van Liesbeth Dingenouts, Nicky Sprado, Henk 

Burggraaf en Willem van Vessem. En op de steun, ideeën, tips en trucs van Fred. En de 

inzet en tijd van onze drukker Ger vd Bosch. En de stickeraars Hans Grob en Willem van 

Vessem. En op de winkeliers die prijzen beschikbaar stellen. 

Dankzij al deze mensen is het een feestje om ieder kwartaal wat leuks van de Gorzette 

te maken. 

 

Marieke 

redactie 
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Werkgroep Milieu 
 

Herinrichting Havendijk. 

Vergunning voor bomenkap laatste fase in voorbereidingsproces 

Op 23 oktober publiceerde de gemeente in het Nieuwe Stadsblad dat er een omgevings-

vergunning was aangevraagd voor het kappen van 22 bomen. Dit als gevolg van de her-

inrichting Havendijk en om verschillende redenen. Mari Dingenouts, Kees van Nijnatten 

en Alfred Meulstee, de mannen van het eerste uur van dit 10 jaar durende proces, na-

men op 8 november, met mandaat van de ALV VVE Nereus, een kijkje in het dossier op 

het stadskantoor. Ook de projectleider was daarbij aanwezig en gaf toelichting op de 

vragen. Onafhankelijk  groendeskundige van Schiedam Huib Sneep en een zg Bomenrid-

der waren op verzoek en volgens afspraak met de bewoners gevraagd voor advies. Ze 

hadden een 10tal zorgpunten die zij op 22 november met gemeentelijk groendeskundi-

gen ter plaatse doornamen. Deze punten worden in de definitieve plannen opgenomen. 

Er is geen aanleiding meer om een bezwaarschrift in te dienen. Zodat, na na een zorg-

vuldige langdurige procedure met overleg tussen klankbordgroep en gemeente, inloop-

avond bewoners en advies van bomendeskundige Huib Sneep, de uitvoering van de her-

inrichting Havendijk een aanvang kan nemen. Volgens de Gemeentelijk projectleider 

René Alberts gaat deze begin maart 2020 van start. Punten die na het gereedkomen van 

dit project in elk geval nog opgepakt moeten worden zijn: het weren van vrachtwagens 

die op de Havendijk niks meer te zoeken hebben, en het meten van de luchtverontrei-

niging. 

 

Verkenning geluidsoverlast Wiltonhaven 

In de afgelopen jaren is er door overheden en bedrijven gewerkt aan het moderniseren 

en toekomst-klaar maken van de zeehaven van Schiedam. Ook luchtkwaliteit en ge-

luidsoverlast hebben daarbij aandacht gekregen. In 2018 heeft de Rebelgroep in op-

dracht van de gemeente Schiedam en het Havenbedrijf Rotterdam een verkenning uit-

gevoerd naar diverse oplossingsmogelijkheden, met name als het gaat om het beperken 

van de geluidsoverlast in de nacht. Deze geluidsoverlast wordt door omwonenden met 

name toegekend aan laagfrequent geluid afkomstig van grote schepen die in de Wilton-

haven zijn afgemeerd en ‘s nachts hun generatoren laten draaien ten behoeve van de 

hotelfunctie van het schip. Maar dit is niet het enige geluid dat overlast veroorzaakt: er 

is ook sprake van andere geluiden vanuit de havens (Schiedam en Rotterdam) en van 

verkeerslawaai. De verkenning die de Rebelgroep heeft uitgevoerd heeft zich geconcen-

treerd op het oplossen van het nachtelijk geluid afkomstig van de hotelfunctie van de 

schepen.  
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De bedrijven in de Wiltonhaven hebben samen met een groep van technische mensen 

en met een klankbordgroep, onder andere bestaande uit inwoners, de verschillende 

mogelijkheden in beeld gebracht. Uit deze verkenning is gebleken dat er mogelijkhe-

den lijken te zijn om de overlast te beperken. Het gaat dan om technische  

mogelijkheden zoals het gebruik van een flexibele demper, antigeluid of flexibele wal-

stroom. Ook zijn er verbeteringen mogelijk op het gebied van communicatie.  

 

Samen werken aan Schiedam water klaar 

In heel Nederland komen steeds vaker extreme buien voor, afgewisseld met langere 

periodes van droogte. Ook in Schiedam zien we dit soort extreme weersveranderingen. 

We hebben als stad te maken met te veel en weinig water. Hier moeten we de stad dus 

op aanpassen. De gemeente investeert daarom de komende jaren in het klimaatbesten-

diger maken van de stad. Om Schiedam weerbaarder te maken voor hevige neerslag en 

langere periodes van droogte is het van belang meer water vast te houden en te infil-

treren op zowel publiek als privaat terrein. De campagne Schiedam  Water Klaar richt 

zich op bewustwording bij inwoners en op welke maatregelen zij zelf kunnen nemen 

om de stad weerbaarder te maken. Om inwoners te stimuleren hun omgeving water 

klaar te maken, kunnen ze in 2020 hiervoor een bijdrage uit de stimuleringsregeling 

aanvragen. 

 

Publieksactie tegel eruit, plant erin 

Met de publieksactie tegel eruit, plant erin nodigt de gemeente inwoners uit een eer-

ste stap te zetten in het weerbaarder maken van de stad. Meer groen en minder tegels 

zorgen ervoor dat onder andere regenwater goed in de bodem zakt, het riool minder 

belast wordt, de stad koeler blijft tijdens hete dagen en het aandeel fijnstof in de 

lucht vermindert. Daarnaast verhoogt groen de kwaliteit van de leefomgeving en is het 

goed voor de biodiversiteit in de stad. 

De tegels die inwoners inleveren zullen worden hergebruikt in de voorbeeldtuinen van 

De Groene Raat. 

 

Luchtmeetnet Palmesbuisjes van Gemeente Regio Rijnmond 

Gedurende een halfjaar tot en met 8 januari 2020 hebben we elke maand buisjes om-

gewisseld om te kijken wat er aan lucht gemeten wordt. Het buisje hangt op de bin-

nenplaats van het gebouw Leliestraat nummer 10, waar geen autoverkeer is. De uitsla-

gen laten dan ook zien dat de vervuiling gering is en dat is mooi meegenomen. 

 

 

Groet: Hans Grob 

werkgroep Milieu 
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