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De voorzitter
Beste leden,
Hierbij mijn laatste stukje als voorzitter van deze vereniging. Ik heb het 35 jaar gedaan en vind het nu het moment om het stokje over te geven aan mijn opvolger Beau
van ’t Hoen, mits jullie daarmee instemmen op de ledenvergadering, maar daar ga ik
wel vanuit. Ik wens Beau dan ook alle succes toe.
De afgelopen bijna 2 jaren hebben bijna 100% in het teken van corona gestaan. Verschillende groepen kwamen rechtstreeks tegenover elkaar te staan. Ik miste dan ook
het respect ten opzichte van mensen met een andere mening. Iedereen wilde maar
zijn gedachtegoed opdringen aan een ander, desnoods met geweld. Ik moet zeggen:
als ik iets kan missen dan is dat dit wel. Ik verfoei geweld en vernieling, dus ik wens
dan ook, als alles weer mogelijk is, dat iedereen normaal en respectvol met elkaar
omgaat.
Ondanks dat veel zaken hebben stilgelegen, zijn er toch op sommige vlakken vorderingen gemaakt. Wij hebben, in samenwerking met de kunstenaars van de Zalmstraat,
een alternatief plan ontwikkeld om nieuwbouw van huizen op die locatie te voorkomen. Verder zijn er vergevorderde plannen met Zwembad Zuid, waarover u komend
jaar meer te weten zult komen. Er is alsnog een Halloweenfeest gehouden, weliswaar
niet zo groots georganiseerd als andere jaren, maar met alle beperkingen die dit met
zich meebracht toch succesvol. Ook is er een aangepast Sinterklaasfeest georganiseerd.
Wij hopen dan ook dat er het aankomende jaar meer te organiseren is, omdat wij dit
jaar ons 50-jarig bestaan vieren. Er zijn al enkele werkgroepen bezig met het organiseren hiervan, waarbij aan alle leeftijdsgroepen aandacht wordt besteed. Binnenkort
hoort u daar meer over. De plannen die al zijn gemaakt zijn leuk, en nu maar hopen
dat het ook mogelijk is om ze in praktijk te brengen.
Wanneer er leden zijn die ook een bijdrage willen leveren aan onze vereniging, dan
kunnen zij zich melden bij Beau van 't Hoen of bij onze opbouwwerker Sabine Dingler.
Als laatste bedank ik iedereen voor de steun en medewerking die ik als voorzitter al
deze 35 jaren heb mogen krijgen.
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 28 februari 2022 om 19:30 uur
in de Leliestraat 10.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 24 februari 2020
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2021
5. Verslag kascontrolecommissie

6. Jaarrekening 2021
7. Begroting 2022
8. Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter en redacteur
9. Verkiezing leden kascontrolecommissie
10. Vernieuwde BVSZ
11. Rondvraag
12. Sluiting
Na afloop is er een hapje en een drankje.
Het jaarverslag en de financiële stukken zijn vanaf 14 februari 2022 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 2021.
Met de vaststelling van de begroting en de jaarlijkse verkiezing van bestuurleden en
leden van de kascontrolecommissie leggen we de basis voor 2022. 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 24 februari 2020 hebben we afgedrukt in
de Gorzette van het eerste kwartaal 2020. 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. Vorig jaar was er vanwege
de coronamaatregelen geen jaarvergadering uds zijn er geen notulen.
Ad. 4 Jaarverslag 2021
Het Jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen is vanaf 14 februari 2022
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 boekhouding.
Ad. 6 Jaarrekening 2021
De jaarrekening geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2021. Met de
vaststelling hiervan worden tevens de penningmeester en het bestuur décharge
verleend.

Ad. 7 Begroting 2022
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
Herkiesbaar voor het nieuwe bestuur zijn:
Albert Bons
Hans Grob
Willem Vogel

bestuurslid
penningmeester

Marieke Verwaaijen
Beau van ‘t Hoen

redactrice
nieuw bestuurslid

Wij nemen afscheid van Sjaak Bijloo en Ger van den Bosch als bestuurs
lid. Zij hebben aangegeven als vrijwilliger actief te blijven binnen de
vereniging.
Wie bestuurslid wil worden kan dit tot een half uur vóór de vergadering
kenbaar maken.
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 Beau ‘t Hoen.
Kandidaat voor de functie van redacteur is Marieke Verwaaijen

Ad.10 Vernieuwde BVSZ
Er is afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe vorm van werken. Deze zal
gepresenteerd worden tijdens de vergadering.
Ad. 11. 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 2021 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
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.
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 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 daarvoor 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 Lichtblauwe 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 tekortkomingen.
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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 en
de kranten staan vol over het respecteren van je medemens, eigendommen en omgeving. 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 dat bij de containers neergedonderd wordt.
Dat we niet alleen de schuld bij de vervuilers moeten neerleggen is sinds de samenwerking van IRADO met de Gemeente Vlaardingen, Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk
duidelijk. Het legen van overvolle containers 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
worden of de capaciteit van de aanwezige vuilcontainers wel voldoende
is. Als je bijvoorbeeld in de Zwartewaalsestraat 7 dagen in de week de
containers afgeladen ziet staan en er
altijd rotzooi naast staat, staan er of
te weinig containers of wonen er te
veel mensen die schijt hebben aan
hun woonomgeving of er illegaal wonen en geen pasje hebben.
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Verder zal er bij de Gemeente Schiedam wat meer met de klachtentelefoon 14010
gedaan moeten worden. Als er per maand 5 keer door de zelfde persoon voor de zelfde klacht gebeld wordt is er structureel iets mis en zal daar wat mee gedaan moeten
worden. Dat de meeste klachten over het niet op tijd legen van vuilcontainers gaat is
geen geheim en daarom zal Irado door zijn opdrachtgever (Gemeente Schiedam)
daarop aangesproken moeten worden. Dat dit probleem zich niet alleen in Zuid afspeelt kan men elke week aan de foto’s in het Stadsblad zien; uitpuilende containers
met rotzooi ernaast door heel Schiedam.
SAMENWERKING Gemeente, Woonplus en B.V.S.Z.
Ook in het kalenderjaar 2021 is de samenwerking tussen Gemeente en BVSZ redelijk
tot goed geweest, al heeft corona de samenwerking aardig in de weg gezeten en is er
best wel langs elkaar heen gewerkt in de communicatie. Heel veel energie is er door
beide partijen in het betaald parkeren project gestoken maar dat is door het opstappen van desbetreffende wethouder voorlopig weer van tafel geveegd. Dat er wat aan
parkeren in Zuid moet gebeuren is duidelijk maar de manier waarop nog lange na
niet. Het buiten de wijk parkeren van de vele werkbussen (400 voor Zuid) zou met
duidelijke afspraken en bewaakte parkeerterreinen al een grote stap in de goede
richting zijn.
Een project waar nog weinig duidelijkheid in zit is de eventuele herinrichting Zalmstraat, beide partijen liggen over de invulling nog heel ver uit elkaar.
Onderhoud 2021 Woonplus
Het onderhoudsprogramma 2021 voor de Woonpluswoningen in Zuid, zoals we die in de eerste
Gorzette 2021 aan u gemeld hebben, zijn op één
project na (schilderwerkzaamheden Sommelsdijksestraat 4 en 6) allemaal uitgevoerd. De 2
woningen aan de Sommelsdijksestraat is een project wat we in gaten moeten houden daar dat 2 huurwoningen binnen een koopblokje
zijn en snel uit het zicht raken. Er is een verzoek aan Woonplus gedaan om de onderhoudsplanning 2022 zo spoedig mogelijk met u en ons te delen.

Namens de Werkgroep Huurdersbelangen,
Sjaak Bijloo
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Redactie Gorzette
Van alle activiteiten die ieder kwartaal vermeld stonden in de Gorzette, is door corona
weinig terecht gekomen. Wij hopen allemaal dat zij dit jaar weer kunnen worden voortgezet.
Dit wordt het laatste jaar dat de Gorzette in zijn huidige vorm zal verschijnen. Dit jaar
loopt het leasecontract met Canon af. De Gorzette werd ieder kwartaal geprint op de
printer van Canon en dat was veel werk. Nadat de Gorzette was gevuld met verhalen
(dank aan allen die de moeite hebben genomen om met tekst en foto’s het blad te verfraaien), moest het bestand zodanig worden aangepast dat niet alle pagina’s door de
printer als ‘kleur’ werden gezien. De kosten voor kleurenpagina’s zijn vele malen hoger
dan zwart en dus hebben wij het aantal kleurenpagina’s steeds beperkt tot 15 (van de
40). Dat omzetten gaat niet vanzelf en dus dank aan Fred voor het beperken van de kosten. Dan moest het bestand worden geprint. Per keer kan de printer 25 blaadjes printen,
dan is de bak vol. Dat duurt ca een uur. Die stapel moest weggehaald worden voordat de
printer verder kon. Dat niet alleen, de laden met papier moesten ook regelmatig gevuld
want ook zonder papier print de printer niet. En dan raken de toners leeg en moeten
vervangen worden, en natuurlijk niet allemaal tegelijk. Dat alles betekent dat er regelmatig iemand op kantoor moest zijn om dit proces in de gaten te houden. Ger van den
Bosch heeft dit vele jaren plichtsgetrouw en goed gedaan, waarvoor dank. Nog een geluk
dat de printer de blaadjes wel zelf kon nieten. Als de ruim 600 Gorzettes (er zijn gelukkig ook ca 100 digitale leden die de Gorzette als PDF-bestand gemaild krijgen) gedrukt
waren moesten er adresstickers worden uitgeprint en opgeplakt. Voor de vrijwilligers die
zich hebben opgegeven om ze rond te brengen, werden stapeltjes gemaakt en zij werden gebeld dat ze klaar lagen. En dan gingen zij op pad en kreeg u de Gorzette in de
bus. Een hele klus zoals u ziet. In de toekomst, en dat zal eind dit jaar zijn als het contract afloopt, zullen wij het printen uitbesteden aan een drukker. Wij hoeven dan niet
meer op kleur te bezuinigen, wij hoeven niet meer om de haverklap naar de Leliestraat
te gaan om papier bij te vullen, toners te vervangen en stapels weg te halen. Dat
scheelt heel veel uren die wij op een andere manier nuttig kunnen besteden. Daar komt
bij dat het uitbesteden goedkoper is dan het leasen van de printer.
Ook de nietjes aan de zijkant gaan verdwijnen want het wordt dan een echt boekje. Dat
is mooier maar toch zal ik ze missen.
Dank aan iedereen die meegeholpen heeft de Gorzette te vullen en te verspreiden. Ik
hoop dat u er plezier aan beleeft.

Marieke
redactie
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De Penningmeester
Beste leden,
Ook voor ons heeft de pandemie zijn sporen achtergelaten, gelukkig niet wat betreft
ziekte maar wel in financieel opzicht. Toch hoort u mij niet klagen, het is alleszins
meegevallen.
Contributie
Ondanks dat er veel niet betalende leden zijn afgeschreven, hebben de vorig jaar ingeschreven nieuwe leden een positiever inkomsten gegeven dan we ons hadden voorgesteld. We zitten dus in de lift v.w.b. leden aantal.
Zaalverhuur
Had ik vorig jaar voorzien dat de zaalhuur ver achter zou blijven, daar heb ik dus aardig
naast gezeten. Particuliere verhuringen zijn er gelukkig nog aardig wat geweest tussen
de lockdowns door, met name de WOT heeft veel gebruik gemaakt van onze zalen.
Diversen
Hier staat een bedrag van € 1.500,- aan inkomsten. En ja hoor het wonder gaat zich
openbaren. Velen van u weten nog wel dat jaren terug de penningmeester de vereniging voor meer dan € 40.000,- heeft opgelicht. Zij is toen veroordeeld tot het terugbetalen van dit bedrag. Jammer genoeg gingen vele andere schuldeisers voor, maar we
zijn erachteraan blijven gaan met tot nu toe dit als resultaat, weet nog niet wat het
nog meer gaat opleveren.
We houden moed en blijven haar achtervolgen.
Subsidies
De gemeente was ons goed gezind afgelopen jaar, dat wat we opgevoerd hadden is gehonoreerd mat een bedrag van € 8.800,En wij wachten nog steeds op het algemene onderhoud door de gemeente, wat al jaren
wordt beloofd. Er zou groot onderhoud gepleegd gaan worden aan de buitenkant, een
gevel die over helt, schoorsteen die los staat (wachten op ongelukken?) en het metselwerk moet vervangen worden, maar we zien nog steeds niets zien gebeuren. Hoe lang
nog gemeente?
Heel jammer voor ons en de motivatie. Wij hebben alles nu aan de binnenzijde vervangen, en daar veel tijd en geld (ongeveer € 32.000,-) ingestoken.
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Wat moet er nog gedaan worden:
Luchtverversing in de grote zaal volgens de wettelijke normen.
We hopen de binnenkant van ons pand te kunnen gaan schilderen, maar het wachten is op het vervangen van de raamkozijnen door de gemeente aan zowel de
zijde van de Leliestraat als aan de Maasstraat (die kant is echt verschrikkelijk).
Ik begrijp dat de bewoners hier bij ons over klagen maar wij kunnen en mogen
daar niets aan doen. We zijn daar al vele jaren (zo ongeveer 12) over aan het
soebatten. Dus we duimen maar weer.
Verder zijn er geen buitensporige dingen te vermelden en is alles netjes binnen de begroting gebleven.
JUBILEUM 2022.
Dit jaar bestaat de BVSZ 50 jaar, uiteraard willen we dit jaar dan ook wel wat extra’s
doen. Maar wat dit gaat worden gaat u nog wel vernemen van de feestcommissie in de
loop van de maanden.

Dank voor uw vertrouwen dit afgelopen jaar.
Penningmeester B.V.S.Z.
W.L.J. Vogel
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