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De voorzitter 

Beste leden,  

Afgelopen jaar zijn er een aantal veran-
deringen gekomen in de wijk. Op de 
Maasboulevard is het voor kinderen te-
genwoordig prachtig genieten (wanneer 
het weer dat toelaat) op de nieuwe na-
tuurspeeltuin. Alle kinderen, van alle 
leeftijden, maar ook beperkte kinderen 
zijn welkom om gebruik te maken van de 
speeltuin. Daarnaast zijn er ook nieuwe 
ontwikkelingen in de Heilig Hartkerk. De 
plannen die zij eerder op het wijkover-
leg, maar ook op Open Monumentenda-
gen, hebben gepresenteerd, laten een 
geweldig plan zien om nieuwe zorg-
woningen te maken die voornamelijk be-
doeld zijn voor sociale huur met een ge-
zondheidscentrum. Ik ben er van over-
tuigd dat het een aanvulling wordt op 
onze mooie wijk.  

Een andere lopende kwestie in de wijk is 
het parkeerbeleid wat vorig jaar gepro-
beerd is om in te voeren. Dat is echter 
niet gelukt. Het nieuwe plan is om een 
referendum te houden, waarbij de bewo-
ners vóór of tegen het betaald parkeren 
mogen stemmen. In West is dit referen-
dum al geweest en hebben de bewoners 
bepaald dat zij geen betaald parkeren 
willen hebben. Het referendum in Zuid 
moet nog komen, maar heeft een kleine 
vertraging opgelopen.  

Niet alleen in de wijk, maar ook bij onze 
vereniging zijn er een aantal dingen ver-
anderd. 2022 was het jaar dat de bewo-
nersvereniging 50 jaar bestond. Dit kon 
het bestuur natuurlijk niet aan zich voor-
bij laten gaan. We hebben al onze ener-
gie gestoken om dit zoveel mogelijk met 
de leden te kunnen vieren. Dit trapte we 
in het voorjaar af met de Paasbrunch. 
Leden konden zich aanmelden en genie-
ten van een brunch die in zijn geheel 
door de bewonersverenging werd ver-
zorgd. Tevens hebben we een klaverjas-, 
joker-, en een fotowedstrijd gehouden, 
waarbij mooie prijzen te winnen waren. 
Onze grootste actie was de loterij. Een 
aantal winkeliers van de Groenelaan 
deelde lootjes uit aan alle bewoners 
(niet alleen leden), bij elke aankoop 
(alhoewel sommigen daar vaak aan her 

 

innerd moesten worden). De grootste 
prijzen waren vier kaartjes voor Dier-
gaarde Blijdorp, een JBL speaker en een 
bon voor slagerij Maan. Alle prijzen zijn 
er uiteindelijk uitgegaan en opgehaald 
(of persoonlijk bezorgd). Natuurlijk kon 
een groot feest niet achterwege blijven. 
Er werd een uitnodiging gestuurd naar 
alle leden, de gemeente Schiedam, de 
winkeliers en andere verenigingen om dit 
jubileum met ons te vieren. Op een 
mooie avond in oktober werd er in de 
Grote Zaal gelachen, gedanst en gefeest. 
Het meest bijzondere was de onthulling 
van ons nieuwe logo. Met een nieuwe 
voorzitter en een nieuwe start die de ko-
mende jaren doorgezet gaat worden, 
proberen we het verleden achter ons te 
laten en naar de toekomst te kijken. Dit 
proberen we in ons nieuwe logo uit te 
stralen.  

Een ander nieuwigheidje is de Gorzette, 
ons prachtige kwartaalblad dat tegen-
woordig volledig in kleur wordt geprint. 
We zijn van een duur printercontract af-
gekomen en kunnen daardoor nu zelfs 
goedkoper ons blad laten afdrukken en 
verzorgen wat de redactie enorm veel 
tijd bespaart die gebruikt kan worden 
voor andere dingen. Het maken van een 
blad kost nog steeds veel werk en daar-
om zijn we druk op zoek naar nieuwe re-
dactieleden om de werkdruk te vermin-
deren. Schroom niet om je aan te mel-
den! 

Om verder te gaan met onze frisse start 
hebben wij het goede voornemen om de 
bewonersverenging beter in het straat-
beeld te zetten. Daarvoor hebben we 
meer bestuursleden en vrijwilligers nodig 
die zich in willen zetten voor de bewo-
ners van deze prachtige wijk. Hopelijk 
kunnen we er samen voor zorgen om een 
betere leefomgeving te creëren. Ik wens 
u allen een goed en gezond 2023. 

Hartelijke groeten,  

Beau van ’t Hoen 
Voorzitter BewonersVereniging Schiedam
-Zuid 
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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 2022. 

 

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

leden van de kascontrolecommissie leggen we de basis voor 2023. 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.  6 Jaarrekening 2022 

De jaarrekening geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven in 2022. Met de 

vaststelling hiervan worden tevens de penningmeester en het bestuur décharge 

verleend. 

Ad.  7 Begroting 2023 

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. 

Ad.  8 Verkiezing bestuursleden 

  Herkiesbaar voor het nieuwe bestuur zijn: 

  Beau van ‘t Hoen  voorzitter 

  Willem Vogel   penningmeester  

  Albert Bons   bestuurslid 

  Hans Grob    bestuurslid 

  Jeannette Loekemeijer nieuw bestuurslid 

  VACANT    2e voorzitter 

  VACANT    secretaris 

  Marieke Verwaaijen  redactrice  treedt af als bestuurslid 

 

Wie bestuurslid wil worden kan dit tot een half uur vóór de vergadering ken-

baar 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.   

 

 Kandidaat voor het voorzitterschap is Beau ‘t Hoen. 

 Er is geen kandidaat voor de functie van redacteur. 



 

Notulen jaarvergadering 28 februari 2022 

 

1. Opening 

Voorzitter Albert Bons opent om 19.45 uur de 49ste jaarvergadering en heet een kleine 

20 mensen van harte welkom. Er komen geen aanvullingen op de agenda en daarmee 

wordt deze vastgesteld. 

 

2. Notulen jaarvergadering van 24 februari 2020 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen 2020 en deze worden daarbij goedge-

keurd. Er is in 2021 i.v.m. corona geen fysieke jaarvergadering gehouden. 

 

3. Mededelingen 

Albert geeft aan dat de BVSZ aan zijn 50ste levensjaar bezig is en dat de jubileumcom-

missie bezig is daar invulling aan te geven. Zodra daar vastigheden over bekend zijn zul-

len de leden daarvan op de hoogte gesteld worden. Dat het een feest gaat worden moge 

duidelijk zijn. 

 

4. Jaarverslag 2021 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag BVSZ 2021 en het jaarverslag wordt 

hiermee goedgekeurd. 

 

5. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrole is op 18 januari door Lenie Hoogstad en Harry Speijer uitgevoerd. De kas-

controlecommissie geeft décharge aan het bestuur met de mededeling dat de boekhou-

ding, kas en bank, keurig en overzichtelijk in orde waren, met complimenten en applaus 

voor de penningmeester Willem Vogel. 

 

6-7. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 

Penningmeester Willem Vogel geeft een toelichting op de bijgevoegde jaarrekening 2021 

en op de begroting 2022. 

 

8. Verkiezing bestuursleden en benoeming voorzitter en redacteur 

Albert geeft aan dat, afgezien van Beau van ’t Hoen, er zich geen nieuwe bestuursleden 

voor de BVSZ hebben aangemeld. Daarmee zal het bestuur van de BVSZ bestaan uit: Al-

bert Bons, Hans Grob, Willem Vogel, Marieke Verwaaijen en Beau van ’t Hoen. 

 



 

Voorzitter Albert Bons geeft aan het na 35 jaar voorzitter BVSZ het genoeg te vinden en 

geeft de voorzittershamer over aan Beau van ’t Hoen die zich als nieuwe voorzitter had 

aangemeld. Beau neemt de voorzittershamer onder applaus van Albert over en bedankt 

hem voor zijn jarenlange inzet. Verder is iedereen akkoord met de benoeming van Ma-

rieke Verwaaijen als redacteur. Deze avond wordt er ook afscheid genomen van Ger 

van den Bosch en Sjaak Bijloo als bestuurslid. Beiden geven aan andere prioriteiten te 

hebben en de bestuursfunctie moeilijk te kunnen combineren met de problemen thuis. 

Zij blijven nog wel hand- en spandiensten bij de BVSZ doen. Een bloemetje en een 

mooie cadeaubon rijker en de mededeling erelid van de BVSZ te blijven nemen zij met 

applaus afscheid.  

 

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 

Lenie Hoogstad en Harry Speijer worden herkozen en Sjaak Bijloo geeft zich op als re-

serve. 

 

10. BVSZ nieuwe stijl 

De nieuwe voorzitter geeft aan dat de BVSZ 50 jaar actief geweest is in de wijk en BVSZ 

nieuwe stijl op een andere manier en met meer activiteiten in de wijk aanwezig zal 

zijn. Er komt een ideeënbus aan de Leliestraat 10 te hangen waarin bewoners hun wen-

sen en ideeën kenbaar kunnen maken en de nieuwe koers van de vereniging zal worden 

teruggekoppeld naar de leden. 

 

11. Rondvraag 

Er is één vraag van mevrouw Walthie over de bereikbaarheid van mensen van buitenaf 

om de Pionier no. 26-66 te vinden. Er is geen aanwijzing of bord dat deze adressen aan-

geeft en zelfs de Tomtom kan het niet vinden. Zij geeft aan dat er bij Woonplus en de 

Gemeente Schiedam weinig animo is daar iets aan te doen. Beau maakt een afspraak 

met mevrouw Walthie om ter plekke te komen kijken en daarna actie te ondernemen. 

 

12. Sluiting 

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de vergadering om 20.20 uur, met 

dank aan de aanwezigen, afgesloten. 



 

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 en 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. 

 

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 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. Wijkagent Sanne is helaas uit onze wijk weggehaald 

en hiermee is het spreekuur in Hof in Zuid elke 2de dinsdag van de maand vervallen. De 

nieuwe wijkagent heb ik jammer genoeg nog nooit gezien of gehoord. Korte lijntjes, 

hebben we in het verleden ondervonden, kunnen al veel pijn en ellende voorkomen, 

een sterke band en vertrouwen tussen wijkagent en wijk is een pré. 

 

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 Licht-

blauwe Brigade 010-2191455. 

 

Jaarverslag 2022 Werkgroep Huurdersbelangen 



 

 
Samen met allerlei Gemeentelijke instanties te bereiken op nummer 14 010 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 Leefbaar-

heid 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 gewor-

pen wordt is met geen pen te beschrijven, terwijl er in de Gorzen genoeg gelegen-

heid 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.  

 

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 rot-

zooibakken 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 

er op plaatsen illegaal gewoond wordt blijkt wel uit de woonomgeving, overal rot-

zooi op straat of naast de container neergezet wijst er al op dat er geen container-

pas aangevraagd kan worden. 

 

 

 



 

Samenwerking Gemeente, Woonplus en B.V.S.Z. 

Ook in het kalenderjaar 2022 is de samenwerking tussen Gemeente en BVSZ redelijk 

tot goed geweest. Heel veel energie wordt er door beide partijen in het betaald 

parkeren project gestoken. Dat er wat aan parkeren in Zuid moet gebeuren is dui-

delijk 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 par-

keerterreinen al een grote stap in de goede richting zijn en het vol zetten van trot-

toirs en straathoeken is een grote ergernis, wat met het plaatsen van een paar sim-

pele paaltjes makkelijk op te lossen is. 

 

Een project waar nog weinig duidelijkheid in zit is de eventuele herinrichting Zalm-

straat, beide partijen liggen over de invulling nog heel ver uit elkaar. 

 

Onderhoud 2022 Woonplus 

Het onderhoudsprogramma 2022 voor de Woonpluswoningen in Zuid, zoals we die in 

de eerste Gorzette 2022 aan u gemeld hebben, zijn voor ons heel moeilijk te con-

troleren. Wat er aan de buitenkant gebeurt 

kunnen we visueel volgen, Lekstraat 1/53 bui-

ten en binnen schilderwerk is van buitenaf 

goed te volgen, maar of de hydrofoor in de 

Lekstraat 26/66 vervangen is moeten we zelf 

gaan onderzoeken daar er totaal geen terug-

koppeling is voor inpandige werkzaamheden. 

Nu er regelmatig weer met de directeur Woonplus, Emile Klep, om de tafel gezeten 

wordt zijn dat dingen waar weer armen en benen aan gegeven moeten worden. Er 

wordt een verzoek aan Woonplus gedaan om de onderhoudsplanning 2023 zo spoe-

dig mogelijk met u en ons te delen. 

 

 

 

Namens de Werkgroep Huurdersbelangen, 

Sjaak Bijloo 



 

Redactie Gorzette 
 

Dit is de laatste keer dat ik in het jaarverslag verschijn. De bedoeling is dat ik op 

enig moment het stokje overdraag aan een frisse opvolger. Tot iemand zich aandient, 

en ingewerkt is, zal ik me wel bezig blijven houden met het vullen van het blad. Het 

is nl. erg leuk om te doen. Waarom ik er dan mee ophoud? Omdat ik vind dat er een 

frisse wind mag gaan waaien, omdat ik meer tijd voor mijn vrijwilligerswerk bij Hu-

manitas wil hebben, alsook voor mijn kleinkinderen. En wat ik jammer vind, en dat 

speelt best wel mee, is dat er heel weinig tot geen reacties komen. Gelukkig krijg ik 

wel oplossingen van de puzzel.  

Soms wordt de Gorzette doorgespeeld naar de buurvrouw (of moet ik buurmens zeg-

gen?). Jammer! Wij zien liever dat de buur ook, voor slechts € 7,00 per jaar, lid 

wordt. Dus, geef de Gorzette door onder voorwaarde dat de buur zelf ook lid wordt. 

Zij/hij mag dan vervolgens de Gorzette weer aan de volgende buur doorgeven, die 

dan ook lid gaat worden. Op die manier gaan jullie de BVSZ, en dus de Gorzette, in 

stand houden.  

 

Het is, afgezien van de digitale lezers, een ieder opgevallen dat de Gorzette een 

glossy-uitstraling heeft gekregen. De Gorzette wordt gedrukt door een professionele 

drukker, en het is nog goedkoper ook. Hoewel ik de oude uitgave, met de nietjes, 

wel bij de Gorzen vond passen, is de nieuwe uitgave mogelijk een voorbeeld van hoe 

ook de Gorzen zelf er ook mooier uit kan gaan zien. Als iedereen zijn/haar steentje 

bijdraagt door geen vuil naast de containers achter te laten, door niet klakkeloos vuil 

op straat te gooien en de poep van de hond op te ruimen, dan zijn we op de goede 

weg.  

 

Ik heb onlangs gesproken met Sjaan (achternaam bij de redactie bekend). Sjaan had 

aangegeven dat zij wel eens wilde kijken of zij een bijdrage kon leveren aan het tot 

stand brengen van de Gorzette. Haar specialiteit is redigeren en dat heb ik getest: 

zij is met vlag en wimpel geslaagd! Ik vroeg haar van een nogal warrig stuk iets te 

maken (wat ik zelf ook al had gedaan). Haar geredigeerde versie was beter dan de 

mijne. Verder kwam zij met goede ideeën en had ik ineens het gevoel er niet meer 

alleen voor te staan. Of zij het van mij over gaat nemen is de vraag, maar vooralsnog 

ben ik blij met alles wat zij wel wil en kan doen. Zijn er nog meer Sjaans onder de 

Gorzenezen? Laat je horen of zien. Hoe leuk zou het zijn als er een redactie ontstaat 

die bestaat uit meerdere, enthousiaste, gezellige en capabele mensen? Ik hoop het 

mee te maken.  

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die eenmalig, of regelmatig, een bijdrage heeft 

geleverd met tekst, foto’s of suggesties, waardoor de Gorzette een leuk blad blijft 

om te lezen.  

 

Marieke 

redactie 



 

De afgelopen tijd heeft ondergeteken-

de het druk gehad met allerlei werk-

zaamheden bij de BVSZ en met klussen 

in de Kathedraal Rotterdam. Om deze 

reden is het inmiddels twee jaar gele-

den dat er een ‘milieuverslag’ is ge-

maakt. Wie o wie zou mij eens per 

veertien dagen kunnen helpen? Gaat 

het leefklimaat in de Gorzen je aan het 

hart? Lijkt het je leuk om af en toe met 

mij mee te gaan naar de Commissie 

(vergadering?) van de Gemeente Schie-

dam  of naar Rijnmond DCMR? Of wil je 

mee op bedrijfsbezoek en horen wat er 

al wordt gedaan om geluids-en stank-

overlast te beperken,? 

Laat dit dan weten. Hulp 

is erg welkom.     

 

Over het jaar 2022 

schrijft Rijnmond DCMR: 

“Lucht in Rijnmond in ou-

dejaarsnacht wederom 

stuk schoner dan in ver-

gelijkbare jaren.” In mijn 

beleving is er rond de 

Groenelaan meer vuurwerk afgestoken 

dan in de jaren daarvoor. In de grafiek 

kun je zien dat het gelijk is gebleven, 

ondanks het verbod. In de toelichting 

staat: De verschillen van jaar tot jaar 

zijn groot. Die verschillen worden voor-

al bepaald door het weer want de uit-

stoot van fijnstof door vuurwerk zelf 

varieert niet zoveel. De gemiddelde 

piek was dit jaar 117 microgram per m3 

minder dan het gemiddelde van de af-

gelopen 10 jaar. Mijn voorstel zou zijn 

de meting een keer te houden in de 

Gorzen, dan kom je uit op een hoger 

getal per m3 dan de voorgaande jaren. 

 

Luchthavenbesluit RTHA 

(Rotterdam The Hague Airport) 

In deze brief wordt aangegeven dat 

Schiedam een pertinente groeistop wat 

betreft het aantal vliegbewegingen 

wenst, waarbij de aantallen van het 

gebruik 2019 als maximumgrens moe-

ten worden gehanteerd; zowel voor het 

totaal aantal vliegbewegingen in het 

algemeen, als ook voor 

het aantal van groothan-

delsverkeer in het bijzon-

der. Ook zijn er opmer-

kingen over (sterke) re-

ductie van emissies, na-

der onderzoek naar mate 

waarin stillere vliegtui-

gen ook daadwerkelijk 

een vermindering van er-

varen hinder betekenen 

en de wens dat in de MER (Milieu Effect 

Rapportage) procedure voorafgaand 

aan de afgiften van een nieuw luchtha-

venbesluit alsnog een geleidelijk krimp-

scenario naar 2035 wordt onderzocht.  

Tot zover het vliegverkeer waarbij op-

gemerkt moet worden de hinder in 

Schiedam Zuid tot op heden nog mee-

valt, maar wij willen, als BVSZ, loyaal 

zijn met andere stadsgedeeltes in 

Schiedam. 

Werkgroep Milieu 



 

Het gaat niet goed met het inleveren 

van huisvuil. Bij de containers op 

straat staan teveel goederen die als 

grofvuil aangeboden zouden moeten 

worden aan IRADO. 

De Groenelaan heeft de eer een slecht 

voorbeeld te zijn, omdat er ook gewo-

ne vuilniszakken naast de containers 

gedeponeerd worden. Als er een con-

tainer vol is, neem de moeite een an-

dere container uit te proberen. De 

rommel die dit geeft is voor ongedier-

te vaak een lekkernij. Voor de mensen 

die het wel goed doen mijn compli-

menten. Mocht er weer een puinhoop 

zijn bij de containers ge-

lieve te bellen naar IRA-

DO (010 - 262 10 00) of 

meld het via de Buiten 

Beter app, zodat onge-

dierte geen kans krijgt. 

 

Bedrijven en haven-

gebied, onze buren 

Richting Vlaardingen, op 

het gebied van het voor-

malig Wiltonterrein, zitten een aantal 

bedrijven die een overlegsituatie aan-

gaan om zoveel mogelijk overlast te 

voorkomen. Dat zijn Huisman, Damen 

en andere bedrijven. Zij zitten in de 

BURENRAAD Wilton haven en de klach-

ten die bij DCMR binnen komen, zoals 

geluid en stankoverlast, worden daar 

besproken en afgehandeld door maat-

regelen te nemen om herhaling zoveel 

mogelijk te voorkomen . 

  

                                     

Pernis 

Daar zijn wij afhankelijk van DCMR 

(Dienst Centraal Milieubeheer Rijn-

mond) wat incidenten en overlast be-

treft omdat wij geen zitting hebben in 

de Shell Pernis burenraad bij gebrek 

aan mankracht. In het verleden zat Kor 

Kegel er bovenop en wij krijgen nog 

steeds het tijdschrift Shell World en 

Venster.  

Voor de belangstellende die makkelijk 

grafieken leest ligt het ter inzage op 

ons kantoor. Je ziet ook in de bladen 

dat ze ook met transitie van energie 

bezig zijn. Weliswaar in het begin in 

een traag tempo, maar 

bijvoorbeeld waterstof, 

dat gaat in een stroom-

versnelling en zij bou-

wen fabrieken.  

De klachten mb tot 

stank en/of geluid zijn 

voor de Gorzen nauwe-

lijks toegenomen, voor 

West is er voor hinder-

lijk licht een klacht die 

meegenomen wordt in het overleg Bu-

renraad Wilton. 

Voor vragen over milieu en milieuwet-

ten kun je terecht bij de werkgroep 

milieu van de BVSZ, die dan zo goed 

mogelijk antwoord zal geven.  

 

Groet hans Grob  

lid van de werkgroep milieu.  


