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Het leukste van de herfst is, lekker
suffen bij de kachel…

BOERHAAVELAAN 79 - 3112 LD SCHIEDAM
Tel: 010-2450169
Email: bvso@kpnmail.nl / website: bvsoschiedam.nl

Bewonersvereniging Schiedam-Oost
Belangenbehartiging voor iedereen in de wijk:

De Bewonersvereniging Schiedam-Oost (BVSO) behartigt de belangen van bewoners en gebruikers
van de wijk. In het algemeen ijvert de BVSO voor een schone, leefbare en veilige wijk, maar de
BVSO wil ook dat de wijk goed wordt onderhouden, zowel de bebouwing als de buitenruimten.
De BVSO organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten die deze doelen versterken.
De BVSO is gevestigd in het Wijkcentrum Oost en heeft daar spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur op
woensdag en donderdag. Hier zijn professionals aanwezig voor ondersteuning in het opbouwwerk
en technische zaken. Een groot aantal vrijwilligers is actief in diverse werkgroepen. Zij overleggen
met vertegenwoordigers van gemeente en Woonplus over wijkzaken, zoals het schoonhouden van
de wijk, de parkeerproblematiek en het onderhoud van de woningen.
Door het houden van buurtactiedagen komt de BVSO veel te weten over wat er leeft in de buurten.
We informeren de bewoners rond hun eigen buurt en ondersteunen de vorming van buurtgroepen
zodat iedere buurt haar eigen inbreng heeft en zelf betrokken is bij de buurtactiviteiten.
De BVSO organiseert of is betrokken bij evenementen in de wijk.
Onze vereniging is de oprichter van Stichting Buurtfietsenstalling Edison. Deze stichting beheert en
exploiteert een grote fietsenstalling en een snel groeiend aantal fietstrommels met als uitgangspunt
de betaalbaarheid. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. N. Dijksma,
info@stichtingedison.nl .
Maar ook de kleine zaken zijn belangrijk voor de wijk, zoals het onderhoud van de bloembakken
door de buurtbewoners die tegenover zo’n bloembak wonen. Het moet wel worden georganiseerd
en mensen die een steentje willen bijdragen zijn altijd welkom.
De BVSO is een vereniging van en voor bewoners.
Lid worden kan en kost € 7,00 per jaar (ouderen € 3,50).

Bereikbaarheid van de BVSO:
Tel. wo/do van 13:00-16:00 uur:…...……………………….…….010-245 01 69
E-mail : bvso@kpnmail.nl
Website: www.bvsoschiedam.nl
Adres…………………………………........ Boerhaavelaan 79 – 3112 LD Schiedam
Bank (ING)…...............………………………….................. NL65INGB0003536052

Bestuur:
Voorzitter en 2e Penningmeester.……..…………....……….…….…...Mw. C.M (Nel) van Oudenaarde
Administratie………..…………………..………………….......……………Mw. M.M.(Ria) Sleeuwenhoek
Algemeen bestuurslid:………………………………….......….……….…..Dhr. L.S.C .(Leo) Zwanenburg
Algemeen bestuurslid……..…..….…........….…........….…..…..………………Dhr. A.J. (Aad) Hoogstad
Secretaris:……………………………………………….......….…………..........Mw. H(Hanneke)Verkaaik
Fotografie………………………………...………….......................….................… Dhr. C.(Cees) Kroone
Webmaster/redactie.……….………………………………………………..……..Mw.J.E.( Conny ) Beyer
Spreekuren:…………………………………….….woensdag en donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur
Kosten lidmaatschap € 7,00 per jaar. 65-plussers betalen € 3,50.
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Beste bewoners.

Zoals u weet is er in de wijk een Lelaproject voor Bulgaarse mama`s.
Voor de zomer kwamen wij bij elkaar op de dinsdag.
Vanaf 26 september komen wij op de woensdagmiddag van 12.30uur tot 14.00uur bij
elkaar.
Wij spreken over van alles en nog wat. Mocht u zin hebben om een keer langs te komen
dan bent u altijd welkom.
Wel is het handig om te van te voren even te
melden bij Marianne. Dit omdat wij ook wel eens
naar buiten gaan. En dan zou u voor een dichte
deur staan.
Heeft u verder ideeën dan horen wij dit graag!
De dames van het Lelaproject!
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Apotheek C.I Jansen
Van Swindensingel 42
3112RJ Schiedam
Telefoon: 010 4263917
Openingstijden: ma- vrij 08:00 -17:30
www.apotheekjansenschiedam.nl
Graag wil het team van apotheek Jansen u verwelkomen en van dienst zijn!
Service, vriendelijkheid en farmaceutische patiëntenzorg zijn de sleutelwoorden in
onze apotheek.
Het apotheekteam staat graag voor u klaar om medicijnen te verstrekken en uw
vragen over medicijnen te beantwoorden. Behalve medicijnen kunt u terecht bij ons
voor :
-

Herhaalmedicatieservice voor cliënten van dr. Popescu en dr. Gonesh
Officieel verkooppunt: VICHY, EUCERIN & APIVITA
20% korting op diabetestestmateriaal
Breed assortiment handverkoop
Medicatie paspoort

Afhaalbalie
Na 14:00 uur kunt u terecht bij de afhaalbalie om recepten van de vorige dag of
eerder op te halen. Bent u niet in de gelegenheid om uw recepten af te halen? Dan
kunt u gebruik maken van onze gratis bezorgdienst.

Lift aanwezig
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De Oosterling
Floating Farm
Al enige tijd werd er gesproken over een boerderij in de Merwehaven vlak achter de Grensflat aan de Rotterdamsedijk. Recent is een groot betonnen ponton de Merwehaven ingevaren.
Er komen 40 koeien in een diervriendelijke vrijloopstal en onder in het ponton zit ook nog een kleine melkfabriek, zo
luidt de enthousiaste aankondiging. En of het nog niet genoeg is, binnenkort komt er nog een ponton en daarop is
plaats voor maar liefst 6000 kippen. Een drijvende bio-industrie in de eens zo machtige industrie haven.
De Merwehaven is echter niet van Schiedam, maar deze haven is met een stukje kade Rotterdams grondgebied. De
komst van de drijvende boerderij midden in de stad is dus een zaak van Rotterdam. Een jaar of tien geleden dachten
wij ook invloed te hebben op de komst van de bajesboten. Maar ook toen besliste Rotterdam wat goed was voor de
samenleving in een uithoek van de eigen stad.
Maar goed, de drijvende boerderij komt er en wel onder de mooie naam Floating Farm.
Er komen dus koeien en kippen en in de nasleep van dit besluit maken de instanties zich nog druk over de mogelijke
gezondheidsrisico’s. De GGD en de DCMR denken dat het wel mee zal vallen, maar de deskundigen van de Universiteit in Utrecht weten dat de kippen longontsteking kunnen veroorzaken. Bovendien hebben wij verhalen in ons
hoofd over mensen die ziek worden omdat zij naast stallen met varkens en kippen wonen en in Brabant krijgen mensen Q-koorts van de geiten.
Het is interessant te lezen hoe de drijvende boerderij zichzelf verkoopt op het internet.
“De Floating Farm speelt in op de mondiale vraag naar kwaliteitszuivel en andere dag verse voedingsproducten en
laat tegelijkertijd de beperkte beschikbare ruimte op het land en onze landschapskwaliteit intact.”
Maar speelt dit nu in Nederland ? Nee, natuurlijk niet en bovendien is het beleid er op gericht dat de veestapel moet
krimpen. Over het hele land verspreid liggen keurige melkveeboerderijen met in de buurt melkfabrieken die iedere
dag verse producten naar onze supermarkten brengen. Maar mondiaal is er nog wel een wereld te winnen, dus de opgave moet veel ruimer worden geformuleerd.
En nog een goede: “De Floating Farm is gebaseerd op de ‘koeientuin’: dit is een revolutionair stalconcept voor
melkvee, dat volledig is ontwikkeld vanuit de wensen en het gedrag van de koe”.
De wensen en het gedrag van de koe. Wat een lariekoek. De koe houdt van een warme stal in de winter en van een
koele stal in de zomer als het buiten heel warm is, zoals de afgelopen zomer.
Een groot spektakel voltrekt zich ieder voorjaar als de koeien na de winter weer naar buiten kunnen. Blijer kunnen de
koeien met hun malle bokkensprongen niet zijn en veel mensen komen kijken.
Wat velen niet weten is dat de boeren meer betaald krijgen voor een liter weidemelk, want de consument wil dit product.
En verder: “Diervriendelijk, economisch verantwoord en dicht bij de consument. Zo brengen we mensen weer bewust
in contact met de natuur en creëren we nieuwe verbindingen”.
Prachtige doelstelling. Maar diervriendelijk kun je deze koeienboerderij toch niet noemen, want de koeien willen de
wei in. En economisch verantwoord lijkt mij dit gebeuren al helemaal niet.
De drijvende boerderij ziet er op het plaatje mooi uit, hoewel je niet direct door hebt dat het om een boerderij gaat.
Het lijkt veel meer op een openlucht discotheek of een stadscamping. Als het niet gaat met die koeien, dan kunnen
die pontons gewoon naar de Kop van Zuid worden gevaren.
Wat je maken kunt, hoeft niet altijd werkelijkheid te worden. Als je al iets wil, ontwikkel dan een ‘koeientuin’ voor
bijvoorbeeld arme landen, waar de melk door de warmte de andere dag zuur is.
Toch ga ik binnenkort eens kijken aan de Gustoweg !
J. Oosterling

Pagina 8

No.3 september 2018

Gezondheid kinderen in gevaar?
BEWEGINGSARMOEDE ROEPT OM SNELLE SAMENHANGENDE AANPAK GEMEENTEBESTUUR
Dat was schrikken op 25 juni j.l. toen we de oproep lazen van verschillende ambassadeurs vanuit de sport zoals Ronald Koeman, Foppe de Haan, Robin van Galen, Marcel Wouda met hun doel kinderen meer te laten ravotten en
sporten. Zij spraken zich uit voor minimaal twee uur per week gymles door een bevoegd leraar en beter geschoolde trainers en vrijwilligers bij de verenigingen. Elk kind moet tenminste met twee sporten in aanraking komen. Uit
recente cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS), blijkt dat bijna de helft (45%) van de kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar amper nog beweegt. Ze halen niet de norm van één uur bewegen ( fietsen, wandelen) per dag. Kinderen spelen nog maar drie tot zeven uur per week buiten, doordat ze vaak achter de computer zitten.
Ook in Schiedam is er bewegingsarmoede. We beschikken niet over cijfers. Als de gemeente ook geen cijfers heeft
of openbaart, dan moet dat onderzocht worden en duidelijkheid over komen, instanties ingeschakeld worden die
die cijfers wel kan leveren en maatregelen genomen kunnen worden in samenspraak en in samenwerking met ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sportclubs, Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond - actief in Schiedam, Optisport, Vrienden van Zwembad Zuid, Southbeach, KNZB, KNVB, andere organisaties die actief zijn in de
wijken zoals Docks en J&S in Zuid en natuurlijk met kinderen. De ambassadeurs vinden dat er een sporttoets moet
komen voor kinderen in het onderwijs op bewegingsvaardigheid. Belangrijk is dat er in onze stad Schiedam voldoende accommodaties / sportvoorzieningen moeten zijn waar iedereen terecht kan om te sporten. Bewoners uit het
zuiden van Schiedam ( onder de A20), en dus ook uit Zuid, Oost en West moeten meestal naar Noord toe omdat er
een goed (multifunctioneel) sportcentrum in Zuid ontbreekt voor de bewoners uit de oude wijken, inclusief Nieuwland en Centrum. De roep om een openlucht zwembad in Zuid werd in en door deze warme zomer steeds luider.
Het bericht in het AD lazen we
net in de periode dat we samenwerkten om Southbeach
en de PaulaKooperdagen te
gaan organiseren samengebundeld in een sportstimulerende sportweek, begin juli op
de Maasboulevard en in
Zwembad Zuid. Dit sportevenement voelt echter na het lezen
van het bericht als een bescheiden bijdrage om meer
kinderen aan het sporten en
bewegen te krijgen. Van belang is dat deze activiteiten
veel meer structuur, accommodatie en frequentie krijgen
op een plaats waar de mensen
uit de zg oude wijken van
Schiedam naar toe kunnen
gaan om te sporten en bewegen en elkaar te ontmoeten, te verbinden. De Stichting Vrienden van Zwembad Zuid hebben hiertoe voorstellen
ingediend om in de herontwikkelingsplannen op de Gouden plek langs de Wilhelminahaven
daa
rvoor
in te richten.
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Terugkeer schoolzwemmen in andere vorm belangrijk (vervolg)
We waren verheugd toen we in de sportweek van 3 – 8 juli lazen dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin staat dat het college wordt verzocht in gesprek te gaan met ouders, zwembaden en scholen over
schoolzwemmen. Wat dit gaat kosten, welke mogelijkheden er zijn en welke bijdrage de Gemeente daaraan kan
leveren. Voor de begrotingsbehandeling 2019 moeten de cijfers bekend zijn bij de Gemeenteraad. Uitgangspunt
voor de indiener van deze motie is dat alle kinderen die de basisschool verlaten tenminste een A-diploma moeten
hebben. Dit sluit mooi aan bij het statement dat de Vrienden van Zwembad Zuid (landelijk) lanceerden bij de heropening na renovatie van het zwembad in 2013. Want ook de Vrienden en Optisport ervaren dat er onder andere
te veel kinderen zonder zwemdiploma zijn tijdens de PaulaKooperDagen. Eindelijk wordt Schoolzwemmen door de
politiek weer opgepakt in een periode dat er ook gesproken zou moeten worden over een “hernieuwd Zwembad
Zuid”.
Bij het opnieuw invoeren van schoolzwemmen is een andere vorm denkbaar, waar je twee vliegen in een klap slaat.
Want als er een groep leerlingen van een school gaat zwemmen dan kun je kinderen zonder diploma zwemles geven en kinderen met diploma gymnastiekles geven in het water. Zogenaamd Natzwemmen of ook wel Aquafit genoemd. Dan draag je tevens bescheiden bij om kinderen meer te laten bewegen en de bewegingsarmoede terug te
dringen. Ook daar moet een gemeentebestuur aan denken en voor pleiten.
Dan ben je samenhangend bezig, daar is dit college extra gevoelig voor in hun streven het allemaal anders te gaan
doen voor en met de burgers en vooral voor en met kinderen uit de (oude) wijken.
Gemeentebestuur komt snel met de onderzoeken en ga met alle betrokken organisaties en scholen aan de slag.
Misschien is het dit jaar houden van een conferentie een goede start om met elkaar structuur, inhoud, en uitvoering te geven om de beweegarmoede van kinderen terug te dringen en het schoolzwemmen in een andere vorm
terug te laten keren.
Aan de slag het is vijf voor twaalf!!!

Mari Dingenouts
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Functieprofielen vrijwilligers activiteitencommissie
Lid commissie:
Doel:
Het doel van de functie is het coördineren/uitvoeren van de activiteiten.
Functie-inhoud:
Analyseren van de vereniging en de externe omgeving
Vaststellen van de potentiële doelgroep
Bepalen welke communicatiekanalen worden gebruikt
Bepalen wat er wordt gecommuniceerd
Organiseren van activiteiten
Werven van uitvoerende vrijwilligers
Bewaken van de tijdsplanning
Bewaken van het budget
Coördineren van uitvoering ledenwervingsactiviteiten
Aansturen vrijwilligers tijdens de activiteiten
Betrekken van leden bij de organisatie.
Tijdsinvestering:
Één keer per maand bijwonen van de commissievergadering (+/- 2 uur)
Één avond per week voor het uitvoeren van taken en werkzaamheden (kunnen
vanuit huis verricht worden).
Gevraagd wordt:
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon, die goed is in het onderhouden van
contacten met mensen en die weet te motiveren, planmatig te werk kan gaan, die
creatief denkvermogen heeft en goed kan organiseren.
Huis van de wijk (WOT, BVSO en DOCK)
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam
Tel: 010-2451818
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Feestelijke opening Krajicek Playground het Schieveldje en de waterberging aan de Stationstraat
Schiedam Oost.
Woensdag 4 juli zijn de Krajicek Playground en de waterberging feestelijk geopend door wethouder Fahid Minhas van de
gemeente Schiedam en hoogheemraad Antoinette Jans van het Hoogheemraadschap van Delfland. Als extra stimulans om
te sporten bood De Betrokken Spartaan diverse sport- en spelattributen aan voor op de Playground. Groep 7b van
basisschool De Peperklip bedacht de naam: Krajicek Playground het Schieveldje.
De naam van de Playground werd onthuld tijdens de opening. Met de opening van de waterberging werd het
informatiebord onthuld, waarop te zien is hoe de waterberging werkt. Aansluitend was er een sponzenloop voor kinderen;
een idee bedacht door een leerling van basisschool De Peperklip tijdens speciale waterlessen over hoe we gezamenlijk de
wateroverlast kunnen verminderen.
Sportieve mogelijkheden
Krajicek Playground het Schieveldje biedt verschillende mogelijkheden om te bewegen. Voetballen in de lengte en de
breedte, basketballen en tennissen zijn opties. De sportcoaches vanuit het project Streetrulez! van De Betrokken Spartaan
en de Krajicek Scholarshippers zijn regelmatig te vinden op de Playground om sport- en spelactiviteiten voor kinderen uit
de buurt te begeleiden. Daarnaast ligt er rondom een atletiekmogelijkheid en is skaten ook een optie. Wanneer de
sportcoaches en Krajicek Scholarshippers er zijn, is te vinden op de website lekkerbezigschiedam.nl.
Ook liggen er kansen voor de Wijksportvereniging om juist op deze Krajicek Playground actief te zijn na schooltijd.
Binnen de Wijksportvereniging komen sportaanbieders de wijk in om training te geven aan kinderen. De drempel om direct
lid te worden van een sportvereniging wordt hiermee verlaagd.
Unieke waterberging onder de
Playground
De aanleg van een waterberging kost veel
ruimte en die is niet altijd beschikbaar.
Daarom kijkt de gemeente naar het
combineren van functies. Met een bijdrage
van het Hoogheemraadschap van Delfland is
er aan de Stationstraat een waterberging
gerealiseerd onder de Playground. Deze
waterberging kan zo’n 450 m3 regenwater
uit de directe omgeving opslaan. Hierdoor is
er meer ruimte in het riool, met als gevolg
minder wateroverlast op straat bij een
hevige regenbui.
Samenwerkingen
Sport dient voor iedereen toegankelijk te
zijn, omdat het leuk is om samen of alleen te
sporten en omdat sport bijdraagt aan de
gezondheid. Om nog meer Schiedammers te
laten sporten werkt de gemeente samen met
De Betrokken Spartaan en de Krajicek
Foundation.
Voor een goed waterbeheer in de toekomst
hebben de gemeente Schiedam en het
Hoogheemraadschap van Delfland een
wateragenda samengesteld. De komende
jaren wordt gewerkt om Schiedam bestand
te maken tegen de gevolgen van
bijvoorbeeld hevige regenbuien. De
waterberging is hier een voorbeeld van. Samen werken we aan het voorkomen van wateroverlast.

Foto’s van Cees Kroone.
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Heb je vragen over
GELD zaken?
Kom naar het
Financieel Spreekuur
elke donderdag
van 14.00 - 15.00 uur!

Voor wat voor soort vragen?
� Voor hulp bij het ordenen van je administratie
� Voor hulp bij het invullen van (digitale) formulieren
� Als je het overzicht kwijt bent over je betalingen
� Als je betalingsproblemen krijgt of al hebt
� Voor vragen over kwijtscheldingen en voorliggende
voorzieningen, zoals de Voedselbank
� Voor budgettips
� Voor voorlichting, advies en begeleiding naar bijvoorbeeld Thuisadministratie of Schuldhulpverlening
� Voor als het water aan uw lippen staat
� Informatiebijeenkomsten: waar heb ik recht op?
� Tips om te zien waar u recht op heeft:
https://berekenuwrecht.nibud.nl

Kosten?
De toegang is gratis

Waar?
Huis van de wijk Oost - Boerhaavelaan 79

Meer weten?
Vraag naar Nannie of Paula of stuur een mail naar:
Nannie van Bers: bers@wotschiedam.nl
Paula van Oeveren: oeveren@wotschiedam.nl
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Huis van de wijk- Schiedam Oost
Het “wijkcentrum” 21 jaar jong, aan de Boerhaavelaan is bij vele mensen (gelukkig) goed
bekend. Het wijkcentrum is in de loop der tijd best wel veel veranderd en op dit moment zit
het centrum wederom in een overgangsfase. Dat is goed, goed voor de wijk, goed voor de
bewoners. Deze overgang biedt nieuwe kansen voor u als bewoner en voor onze mooie wijk.
Hierbij spelen vrijwilligers een grote rol die zich dagelijks inzetten voor hun buurt en
buurtgenoten. Daarnaast spelen uiteraard de professionals van o.a. het WOT (Wijk
Ondersteunings Team), BVSO (Bewonersvereniging Schiedam Oost) en welzijnsorganisatie DOCK
een belangrijke ondersteunende rol. Ieder vanuit haar specialiteit bieden zij ondersteuning
voor- en met bewoners.
Huis van de wijk Schiedam Oost legt in de toekomst nog meer het accent op ontmoeting,
talentontwikkeling, informatie-uitwisseling en ondersteuning van, voor en door bewoners, dit
alles gefaciliteerd en aangevuld door de genoemde professionals. Dit “nieuwe” Huis van de wijk
is er voor ALLE bewoners van de wijk. Het is een gezellig, uitnodigend en een laagdrempelig
ontmoetingsplek waarbij de bewoners terecht kunnen voor al hun vragen, wensen,
ondersteuning en/of informatie.
Uitgangspunt hierbij is dat de bewoners zelf kunnen aangeven hoe en wat zij willen en daar
waar mogelijk en noodzakelijk men ondersteuning krijgen.
Daarom een oproep aan alle bewoners: meld u zich aan bij de balie van Huis van de wijk en wij
helpen u graag met uw verzoek/wensen of vraag. Het team staat graag voor u klaar!
Tot slot: momenteel zoeken wij een 10-tal vrijwilligers die zich willen inzetten voor de nieuw
op te zetten Wijk-Oost Activiteitencommissie. (Een uitgebreid profiel kunt u aanvragen bij de
balie van het centrum). Doel van de commissie is dat wij een zo’n breed mogelijke
vertegenwoordiging willen hebben van de wijk . Deze leden zijn de ogen en oren van de wijk
en signaleren de behoeften van de wijk. Periodiek komt de commissie bij elkaar en beoordelen
de signalen en wensen van de wijk en mede met de inzet en ondersteuning van de professionals
wordt hier invulling aan gegeven.
Door er, voor en met zijn allen de schouders onder te zetten zorgen we ervoor dat Schiedam
Oost een kleurrijke wijk blijft.

Huis van de wijk (WOT, BVSO en DOCK)
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam
Tel: 010-2451818
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Wij ontvingen de volgende mail:

“Beste bewoners,
Na 31 jaar is er helaas een einde gekomen aan mijn werkzaamheden bij Radio
Schiedam /Looktv.
U kunt mijn reportages over Schiedam nu zien op YouTube /jw tv schiedam.
Graag ook gratis abonneren!
Mvg, Jan Willem de Boer”

Gelezen in de Schiedammer Online:
In buurgemeente Schiedam is ophef ontstaan over het wegsturen van de populaire tvpresentator Jan Willem de Boer. Samen met de eveneens ‘overbodig verklaarde’ Henk
Groenewegen die inmiddels overleden is, presenteerde De Boer op zaterdagochtenden een
geliefd en goed scorend televisieprogramma van de Stadsomroep Schiedam. Het tweetal is per
direct op non actief gezet door het nieuwe bestuur van de Stadsomroep.

Ik werd van de week ontboden op het kantoor van KomKids bij het nieuwe bestuurslid Yde
Dragstra. Dat werd een gesprek van drie minuten, waarin ik te horen kreeg dat ik niet meer
gewenst word door de Stadsomroep, dus niet meer als presentator van Wenneker Live en ook
niet meer voor het maken van reportages voor de Stadsomroep. Ik kreeg ook nog mee dat ik
een maand lang niet op plaatsen mag verschijnen waar mogelijk een reportage gemaakt zou
kunnen worden door de Stadsomroep. Nou ja…”, zegt De Boer in een artikel op De
Schiedammer Online.

Op de social media ontvangt de 62-jarige De Boer momenteel een stortvloed aan
steunbetuigingen. Op YouTube en Facebook zet De Boer zijn werkzaamheden voort.

Wij zullen je missen!
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Aanpak weesfietsen in Oost vraagt om lange adem
Er staan naar schatting tussen de 600 en 700 weesfietsen en fietswrakken in Oost. Ze geven de straten
en lanen een rommelige aanblik en nemen schaarse stallingsruimte in beslag. Tot voor kort had de gemeente geen toereikend wettelijk middel voorhanden om afgedankte tweewielers uit de openbare
ruimte te verwijderen. Met de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kwam
hierin vorig jaar echter verandering.
Handhaving op weesfietsen en fietswrakken is nu dus weliswaar mogelijk, toch kunnen ze niet zomaar lukraak van straat worden gehaald. Eerst worden fietsen die zichtbaar niet meer worden gebruikt van een waarschuwingslabel voorzien. De medewerkers van Toezicht en Handhaving maken
digitale notities van de kenmerken van de fiets en de plek waar ze deze hebben aangetroffen. De eigenaar heeft vervolgens vier weken de tijd om zich te melden. Gebeurt dit niet en wordt de fiets na die
vier weken op dezelfde plek aangetroffen, dan
volgt een label met een bestuursdwangbeschikking en gaat een nieuwe wachttijd in, dit keer van
twee weken. Als ook deze zijn verstreken, kan de
fiets worden afgevoerd naar het depot in de
Spaanse Polder. Daar wordt gecontroleerd of deze
als gestolen staat geregistreerd. Zo ja, dan wordt
de eigenaar op de hoogte gebracht en zo nee, dan
moet de fiets volgens de wet nog enige tijd worden
bewaard voordat deze kan worden vernietigd of
hergebruikt.
Dit voorjaar werden de eerste 125 fietsen door Toezicht en Handhaving gelabeld. Dat gebeurde in het
bijzijn van wijktoezichthouder Leon Verzijden, Aad Hoogstad van de Werkgroep Buitenruimte, Cees
Kroone, die zich al vele jaren inspant om de weesfietsen te lokaliseren. Deze eerste lichting fietsen –
op de Buijs Ballotsingel, de Lorentzlaan, de Professor Kamerlingh Onneslaan en de kop van de Singel –
hebben inmiddels de volledige procedure doorlopen en zijn verwijderd.
Ondanks dat de aanpak van weesfietsen hoge prioriteit heeft, lukt het niet altijd om ze direct na het
verstrijken van de wettelijke termijnen te verwijderen. De ruimte in het depot is niet ongelimiteerd en
Toezicht en Handhaving wordt tijdens de werkzaamheden regelmatig weggeroepen voor dringendere
zaken. Ook moeten er fietsen opnieuw in de procedure worden opgenomen omdat zij op een andere
locatie worden aangetroffen dan waar ze zijn gelabeld. En onlangs kon Toezicht en Handhaving onverrichter zake terugkeren van een geplande opschoonactie, nadat bleek dat een van enkele tientallen
fietsen op de Lorentzlaan en de Professor Kamerlingh Onneslaan de labels waren afgescheurd.
Kortom, het heeft heel wat voeten in de aarde om Oost weesfietsvrij te krijgen. De gemeente en Toezicht en Handhaving
gaan er de komende tijd extra werk van maken en trekken
hierbij graag samen op met de bewoners. De locaties van
weesfietsen kunnen worden doorgegeven via de Buiten Beter-app of via de website van de gemeente.
Bron: Oost Pact Door
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Hanneke’s
hoekje

Zelf mayonaise maken.
Alles op kamertemperatuur.
1 ei
25 ml azijn
200 ml olie
2 volle theelepels mosterd
Peper en zout
Alles in een maatbeker.
Staafmixer onderaan de maatbeker
beginnen.
Als het een massa wordt langzaam
omhoog trekken.

Klaar.
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Voor de lunch.
125 gram courgette
50 gram kip-of kalkoen-of beenhambeleg.
2 snee (geroosterd) bruin brood.
Was de courgette en dep deze droog.
Weeg een stuk van 125 gram af en snij
met een kaasschaaf in de lengte lange
plakken af.
Neem een (1/2) plak kip/kalkoen of
beenham en bestrooi dit met wat salatfein, cajun-of bruschetta kruiden en rol
deze samen met een plak courgette op
en steek vast met een prikkertje.
Rooster het brood en besmeer dit met 1
eetlepel mosterd/honing.
Het is ook lekker met ossenworst, pittig.
Courgette is wat flauw van smaak.

Eet smakelijk.
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Oost schoon
Een terugblik op het wijkoverleg van 27 juni
Naar aanleiding van vele signalen over de hoge vervuilingsgraad in Oost is er tijdens het wijkoverleg een
speciale Oost Pact Door thema avond georganiseerd over hoe we met elkaar kunnen zorgen dat Oost schoner wordt.
De avond werd zeer druk bezocht er waren naast bewoners ook vertegenwoordigers van gemeente (beheer
en handhaving ) en Irado van de partij. Wethouder Jeroen Ooijevaar was uitgenodigd om te komen luisteren naar wat er allemaal leeft speelt en gedaan wordt in de wijk.
Al snel werd duidelijk dat de vervuilingsgraad in Oost erg hoog ligt. Bewoners toonden een enorme betrokkenheid en willen graag dat het schoner wordt in Oost en zetten zich op allerlei manieren in. Maar ook de
gemeente en Irado willen graag dat het schoner wordt en zijn het behoorlijk zat.
In de wijk Oost moet Irado in vergelijking met andere wijken echt veel vaker ( voor sommige zaken iedere
dag ) aan het werk om het kwaliteitsniveau dat afgesproken is met de gemeente te halen. Ook de afdeling
handhaving heeft zijn handen vol in deze wijk met het achterhalen en beboeten van vervuilers. Voor een
groot deel komt dit voort uit gedrag van mensen.
De afgelopen periode is er vanuit de gemeente een speciaal team samengesteld om te kijken hoe Oost schoner kan worden. Hierbij is ook gekeken naar welke ideeën er onder de bewoners leefden om één en ander te
verbeteren. Een aantal zaken daarvan zijn of worden inmiddels opgepakt vaak in samenwerking met de bewoners.
Een aantal voorbeelden van zaken die gebeuren of gebeurd zijn: Alle uitzendbureaus die arbeidsmigranten
huisvesten in Oost zijn benaderd om te kijken of er wel pasjes in de panden aanwezig zijn waar dit niet het
geval was zijn er pasjes uitgedeeld. Ook vroegen bewoners om een opfris beurt en nieuwe bestickering van
de containers dit gaat de komende maanden gebeuren. Op de Buijs Ballotsingel verscheen een containertuintje dit leidde gelijk tot minder bijplaatsingen. Binnenkort volgen er nog meer in de wijk. Ook de zwerffietsen die al jaren een stokpaardje zijn van enkele bewoners staan hoog op de agenda en worden stapje
voor stapje uit de wijk verwijderd. Ook noemenswaardig is de mobiele grofvuilinzamelingwagen die iedere
maandag afwisselend op 3 plekken in de wijk staat als proef tot het einde van het jaar. Al vanaf de eerste
avond werd duidelijk dat dit voorzag in een enorme behoefte. In strijd tegen rattenoverlast staan er op diverse plekken in de wijk (oa. scholen, ondernemers, wijkcentrum) broodcontainers. Het brood wordt vergist en omgezet in energie zodat bewoners met een geloofsovertuiging hun brood met een gerust hart weg
kunnen gooien in de container. Het is slechts een greep uit de vele maatregelen. Wil u nog meer weten
vraag het verslag van de avond op via wijkontwikkeling@schiedam.nl
De afgelopen zomer ging het overigens weer even flink mis de vaste personeelsleden van Irado gingen met
vakantie ,vervangers moesten worden ingewerkt en de wagen ging stuk, hierdoor troffen we een week lang
overvolle prullenbakken. Inmiddels is alle weer onder controle bij Irado en kunnen zij weer voldoen aan de
gevraagde inzet.
Wil je blijven volgen wat er allemaal gebeurd in de wijk kijk dan
op www.oostpactdoor.nl of volg via facebook Oost Pact Door. Heb je
zelf nog goede ideeën over bijvoorbeeld hoe je het gedrag van mensen
kunt veranderen, of wil je aan zelf aan de slag voor een schoner Oost ?
Mail dan naar info@oostpactdoor.nl
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Wie kan het zeggen…een rijweg met een visgraat voor zijn deur…als kers op de slagroom of de appelmoes.
Iedereen is het er over eens…de Boerhaavelaan is práchtig geworden.
Het was 7 maanden áfzien…voor de bewoners…de autobezitters. We moesten op een vindingrijke manier de boodschappen in huis brengen.
De verkoop van huizen ging gewoon door….Werden gestript ..de af en aanvoer van
oude en nieuwe materialen op primitieve wijze keurig afgevoerd
Op de glibberige planken lopend de afvalzakken dumpen…en dat was een eindje verder
dan eerst.
We hebben het allemaal gelaten ondergaan…al hadden we weinig keus.
De stoepen zijn gelegd met een hydraulisch gevaarte…11 tegels tegelijk ! De keer daarvoor ‘deed’ die jongen van Scholte het ..in zijn uppie.
Die heeft op de hele Boerhaavelaan tegels gelegd..stuk voor stuk..op z’n knieen. Lang
geleden.

De grote bomen weg….Op één dag…Een scherpe snee aan weerskanten en hij viel…en áltijd aan de goede kant.
In de versnipperaar en vóór de avond viel was er geen splintertje meer te zien.
Bomen maken een laan tot laan en ik vond het heel erg dat ze weg moesten….maar nu komt er geen hars meer van de bomen…dat was ook
wel een dingetje.

Ja…ik heb het allemaal aanschouwd…vanuit mijn luie stoel….Hoe het oude asfalt werd verwijderd…ik keek mijn ogen uit….Dat werd vloeibaar
gemaakt en opgeslagen.
in een tank….Volgens mij ben ik de enige die wist dat er nog keitjes onder het asfalt lagen..ik heb er immers op
gespeeld. Plein met bomen in het midden.
Smallere stoepen…Af en toe een paard en wagen…en heel zelden een auto.
Daar konden we spelen hoor…. Touwtje springen ..bussenbuut..tollen …diabolo…hoelahoepen…knikkeren. boompje
verwisselen.
Alleen in de Hongerwinter in de oorlog….zijn door de bewoners de bomen gekapt om op te stoken..omdat er gebrek
aan álles was.
Toen de oude betonnen rioleringen boven water kwamen zag ik vanuit de diepte de ratten te voorschijn komen
en in doodsnood langs de huizen lopen.
Dat zijn dus rioolratten…dacht ik nog. Ze liepen naar het Hofplein als een speer en ik hoop dat ze een ander riool
hebben kunnen vinden.
.Nu zijn de rioleringen van kunststof en ik vind het maar knap dat we zonder oponthoud naar de w.c. konden.
Het zijn knappe koppen die dat draaiboek hebben gemaakt (om het maar eens eenvoudig te zeggen) Zoveel verschillende bedrijven zo goed
op elkaar ingespeeld.
Zo efficiënt en soepel. leek het allemaal…Het zware geschut op rupsbanden…De grote vrachtwagens die af en aanvoerden..de kraantjes die
door de jongens zo
soepel en handig werden bediend…ik vond het prachtig allemaal en als in het najaar de boompjes worden geplant…dan wordt het weer een
laan waar we trots op zijn.
al zal ik ze niet groot zien worden…..want hier ben ik 83 jaar geleden geboren en volgens mij…woon ik van álle bewoners het állerlangste
in de Boerhaavelaan.
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Uitbreiding fietsparkeren Schiedam
Centrum
**********************

Het stimuleren van fietsen begint bij het veilig kunnen stallen van de fiets. De gemeente Schiedam breidt de
mogelijkheden om fietsen te stallen in het centrum van Schiedam uit. Er worden tussen 20 augustus en 21
september ruim 180 fietsnieten bijgeplaatst.
Met de enige tijd terug geopende stalling aan het Broersveld biedt de gemeente de fietsende bezoeker van
het centr...um een droge en veilige fietsenstalling. De fietser die hoofdzakelijk aan de noordzijde van het
centrum moet zijn wordt nog niet voldoende bediend. Om ook de bezoekers van het ABC-complex, de
markt en de eet- en drinkgelegenheden rondom de Grote Markt voldoende fietsparkeermogelijkheden te
bieden, worden deze nu uitgebreid.
Fietsparkeren Hoogstraat
De uitbreiding van mogelijkheden om fietsen te stallen aan de noordzijde van de Hoogstraat wordt
meegenomen in het nieuwe inrichtingsplan. Dit wordt gedaan in overleg met bewoners en ondernemers.
Uitvoeringsprogramma Fietsen
De uitbreiding fietsparkeermogelijkheden in het centrum wordt uitgevoerd vanuit het
Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016 – 2020. De focus lag de afgelopen jaren op het fietsnetwerk. De
komende jaren zet de gemeente sterk in op kwalitatief goede stallingsvoorzieningen.
BRON GEMEENTE SCHIEDAM. (A vd. Wel).
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Rijwielhandelaren
Schiedam Noord
Rijwielhandel “Van Damme”
Borodinlaan 60, 3122HB Schiedam 010-4704122
Rijwielhandel “’t Centrum”
Noordeinde 2, 3121KG Schiedam 010-4706874

Schiedam Centrum
Rijwielhandel “Hoppstein”
Dam 16, 3111BD Schiedam 010-4266691
Rijwielhandel “ADO”
Broersvest 40, 3112DE Schiedam 06-24998238

Schiedam Oost
Rijwielhandel “Hoewijk”
Van ’t Hoffplein 1a, 3112JR Schiedam 06-24604648 / 010-2450289

Schiedam Zuid
Rijwielhandel “van Leeuwen”
Groenelaan 48, 3114CJ Schiedam 010-4263336

Schiedam Nieuwland
Rijwielhandel “Metro Bike”
Mgr Nolenslaan 416, 3119EL Schiedam 010-4260137

Kopij

Wijkoverleg 2018

Kopij voor het ledenblad kunt u sturen aan:
Bewonersvereniging Schiedam-Oost
Boerhaavelaan 79 - 3112 LD Schiedam
Of per email: bvso@kpnmail.nl
Het bestuur behoudt zich het recht voor om stukken
te weigeren. Politieke uitingen zullen in ieder geval
niet geplaatst worden.
Wilt u reclame maken voor uw bedrijf dan kunt u
ons mailen of bellen op 010-2450169

De data zijn als volgt:
24 september
19 november
De wijkoverleggen vinden plaats op
maandag.

Belangrijke Telefoonnummers
Buurtagent
Fietsenstalling “Edison”
Gemeente
ONS / Irado
Rechtswinkel Schiedam
SDW Klussendienst
Servicepunt Woningverbetering
SOBO Woonzorgwinkel
Huis van de Wijk Oost
Woonplus Schiedam (voor Oost)

0900-8844
06-81295255
14010
010-2621000
010-4730308
010-4564022
010-2380633
010-3136500
010-2451818
010-2045100

Zoals gewoonlijk vindt het overleg
plaats in de grote zaal van het
Het Huis van de Wijk Oost.
Aanvang: 20.00 uur

Tot ziens !

Bewonersvereniging Schiedam-Oost
Boerhaavelaan 79 - 3112 LD Schiedam
Aanmelden als lid of donateur
Dhr/Mw/Fam: ………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………. Postcode: …………………………………
Jaar van Geboorte:………………….. Bank/Giro: …………………………………
Contributie:
Leden/donateurs € 7,00 / 65-plussers - € 3,50 per jaar ( met ingang van 2012 )
Ik woon in Oost en meld mij aan als lid
Ik woon elders en meld mij aan als donateur

direct naast Coop

