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Wij willen samen met u het glas heffen en drinken op uw in
ons gesteld vertrouwen. Ter herinnering willen wij u een
kleine attentie aanbieden. Zodat u bij tijd en wijle nog eens
terugdenkt aan ons bestuur en wij, aan onze trouwe leden.
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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 Huis van de 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
Spreekuren:…………………………………….….woensdag en donderdag tussen 14:00 en 16:00 uur
E-mail : bvso@kpnmail.nl
Website: www.bvsoschiedam.nl
Adres…………………………………........ Boerhaavelaan 79 – 3112 LD Schiedam
Bank (ING)…...............………………………….................. NL65INGB0003536052
Bestuur:
Voorzitter …………………………….……..…………....……….…….………………VACANT………….
2e Penningmeester..….…...................….…...................….……...…Mw. C.M. (Nel) van Oudenaarde
Administratie………..…………………..………………….......……………Mw. M.M.(Ria) Sleeuwenhoek
Algemeen bestuurslid:………………………………….......….……….…..Dhr. L.S.C .(Leo) Zwanenburg
Algemeen bestuurslid…………………………………………………...Mw. P.J. (Petra) Marijt - van Vliet
Secretaris:……………………………………………….......….…………..........Mw. H(Hanneke)Verkaaik
Fotografie……………………………….………….......................….................… Dhr. C.(Cees) Kroone
Webmaster/redactie.……….………………………………………………..……..Mw.J.E.( Conny ) Beyer
Kosten lidmaatschap € 7,00 per jaar. 65-plussers betalen € 3,50
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SCHIEDAM - "Tijdens een bewonersschouw kwamen we de eikenprocessierups tegen in Schiedam",
meldt Leon Verzijden, wijktoezichthouder van de gemeente Schiedam. Irado zal deze eikenprocessierupsen
verwijderen.
De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. Op een groot aantal
eikenbomen in vrijwel geheel Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen
aantreffen.
"Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de
naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups
kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen", zo
waarschuwt de RIVM.
Bomen-adviseur Ronald Loch uit Schiedam meldt dat er een biologische bestrijding mogelijk is door eitjes
van sluipvliegen direct op het lichaam van de gastheer te leggen. "Na het uitkomen boren de larfjes zich
naar binnen en doen zich te goed aan de ‘malse’ rupsen", aldus Loch.
Bron foto: Leon Verzijden
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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
Huurverhoging
Altijd weer die huurverhoging. En niet zo’n klein beetje ook, wel 4,1% en als er huurders zijn die wat meer
verdienen dan mag dat wel 5,6% zijn. Dit soort huurverhogingen gelden al jaren en zijn volstrekt losgezongen van
verhogingen die enige tred houden met de percentages die horen bij de inflatie. Er is wetgeving in de maak om dat
te veranderen, maar haast wordt daar niet mee gemaakt.
Het is al lange tijd gaande dat de zorg voor een wat sociale volkshuisvesting tanende is. Bij de formatie van het
vorige kabinet ging het helemaal mis. De VVD werd net iets groter dan de PvdA, ondanks hun enorme winst.
Rutten en een overmoedige Samsom verdeelden vervolgens onder het genot van een potje kwartetten de
ministersposten. Volkshuisvesting kwam bij de VVD en de steile minister Blok werd daar de baas. Ja, diezelfde
Blok die nu over het buitenland gaat. Inmiddels heeft volkshuisvesting helemaal geen minister meer en het is
ondergeschoven bij binnenlandse zaken. Volkshuisvesting heeft altijd een sociaal aureool gehad en het is daarom
onbegrijpelijk dat de socialisten de boel uit handen hebben gegeven. Later heeft de kiezer de socialisten daarvoor
ook ongenadig afgestraft.
Maar ter zake. In ieder geval kunnen wij de VVD nu houden voor het echec in de volkshuisvesting.
Ik noemde dus al die enorme huurverhogingen ieder jaar.
Vervolgens is er die vervelende wet die het mogelijk maakt om woningen voor twee jaar te verhuren, de Wet
doorstroming huurmarkt. Het zijn de huisjesmelkers die hiervan het meest profiteren, want bij deze verhuurders is
de tijdelijkheid nu de norm. Zij verhuren nu voor twee jaar en dan kunnen zij de huurders een beetje in de gaten
houden. Als die huurders niet gaan zeuren over een te hoge huur of het onderhoud en niet naar de Huurcommissie
stappen, dan mogen zij blijven.
De woningbouwverenigingen mogen zich in principe niet bedienen van tijdelijke contracten.
Dan is er die draai in de zogenaamde puntentelling. De WOZ-waarde telt nu mee en dat heeft in buurten waar de
huizenprijzen zijn gestegen tot gevolg dat er bij nieuwe verhuur veel hogere huren kunnen worden gevraagd. Ook
dat speelt de huisjesmelkers enorm in de kaart, maar ook profiteren de woningbouwverenigingen nu mee. Ik ken
situaties waar het puntenaantal met enige tientallen steeg.
Dan heb ik het niet over de excessen in de grote stad. In de Amsterdamse Pijp bijvoorbeeld zijn enkele jaren
geleden de yuppen neergestreken en dat heeft de huizenprijzen enorm doen stijgen. Woningen van de
woningbouwvereniging, ook al zijn die 25 jaar oud, hebben WOZ-waarden van 5 á 6 ton gekregen. Dat geeft heel
veel punten en daar komen huren uit van circa 1500 euro per maand. Bij nieuwe verhuur worden deze woningen
echt niet meer toegewezen aan mensen met lage inkomens.
Die kant gaat het dus op, met dank aan de vroegere minister Blok.
En de laatste 10 jaar is er ook niet veel gebouwd voor de doelgroep. Onder het mom van crisis en
verhuurdersheffing zijn de woningbouwverenigingen op hun handen blijven zitten. Ook dat is natuurlijk in het
voordeel van de huisjesmelkers die floreren bij de gecreëerde schaarste.
Toch moeten de woningbouwverenigingen een compliment hebben. Ondanks dat zij hun huren op basis van het
rijksbeleid ieder jaar met 4 of 5% hadden kunnen laten stijgen, hebben zij zich ingehouden. De laatste jaren lag het
percentage lager dan zij hadden mogen vragen en van de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt de laatste tijd
ook afgezien. Wel is de zogenaamde huursombenadering ingevoerd. Een relatief lage huur wordt extra verhoogd
ten voordele van de relatief hoge huur. Ook Woonplus werkt met de huursombenadering.
Tot slot, huurders krijgen huurtoeslag tot 720 euro en wat daar boven komt moeten zij zelf betalen. Van Woonplus
had verwacht mogen worden dat zij huren boven 720 euro van hun huurders met huurtoeslag had bevroren. Maar
ook dat hoeft niet van het rijk, lees de vroegere minister Blok.
J. Oosterling
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Koeien zijn gearriveerd op wereld’s eerste drijvende boerderij!

Op 13 mei hebben in Rotterdam 32 koeien hun intrek genomen op de eerste drijvende boerderij ter
wereld
Er is voor de ‘dames’ een fantastische stal ingericht met ruime ligboxen, een melkrobot, een mestrobot,
een automatisch voerband en een comfortabele rubberen vloer. Mochten de koeien een wandeling
willen maken op het aangrenzende groene weiland dan kan dat ook.
Aanleiding voor de ontwikkeling van Floating Farm is; enerzijds de steeds schaarser wordende
landbouwgrond en anderzijds de groeiende wereldbevolking. Dit resulteert in een zoektocht naar ‘Future
Foodsystems’; nieuwe manieren om de wereldbevolking in de toekomst kunnen blijven voeden. Ook
klimaat issues zijn een aanleiding. Rotterdam is gelegen in een zeer watergevoelige delta. De stad heeft,
zoals zovele steden, te maken met waterafvoer vanuit de rivieren, stijgend zee niveau en steeds heftiger
regenbuien. Hier kan op diverse manieren geanticipeerd worden; één mogelijkheid is drijvend bouwen.
Door een boerderij drijvend te bouwen, kan de voedselproductie doorgaan tijdens een overstroming.
De stedeling weer zo dicht mogelijk in contact brengen met de herkomst en bereiding van zijn dagelijks
voedsel. Transparant, educatief, recreatief en gezond. De boerderij is transparant ontworpen; zodat alle
bezoekers kunnen zien wat er op Floating Farm gebeurt. De melk wordt verwerkt tot gezonde
zuivelproducten, de mest wordt gescheiden en in de toekomst weer hergebruikt als een organische en
rijke voedingsstof voor planten, tuintjes en parken in de stad. Verder zijn de melk-, mest – en voerrobot
te zien.
Floating Farm levert een bijdrage aan de circulaire stad, recyclen en upcyclen van biomassa uit
Rotterdam tot waardevolle zuivelproducten voor de Rotterdammers. Floating Farm werkt zoveel
mogelijk zelfvoorzienend en circulair. Zo voorzien drijvende zonnepanelen in de energiebehoefte, wordt
regenwater opgevangen op het dak en daarna gezuiverd. Het voer voor de koeien komt grotendeels uit
de stad. Het menu voor de koeien bestaat uit bierbostel, zemelen, aardappelschraapsel en gras van
sportvelden en golfbanen uit de stad. De koeien verwerken deze ‘rest-stroom producten’ tot gezonde
zuivel voor de omgeving.
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De opwaardering van restproducten zoals gras naar eetbare voedingstoffen (eiwitten) wordt algemeen
gezien als een zeer efficiënte voorwaarde voor duurzame voedselproductie. De zuivel producten zijn te
koop bij Floating Farm en binnenkort in de Lidl filialen van de regio Rotterdam. Zegro voorziet de
groothandel. Uiteraard is er ook ruimte ‘aan boord’ voor educatie en presentaties.
‘Transfarmation’
De koeien hebben vanaf de bovenste etage van Floating Farm uitzicht op een haven die nog volop in
bedrijf is maar over 10 a 15 jaar veranderd zal zijn in een woon-/werkgebied. Dit deel van de
Merwehaven in Rotterdam is in transitie. De initiatiefnemers van Floating Farm noemen hedendaagse
gebieds-transformatie ‘Transfarmation’. Hiermee duiden ze op de verandering die in duurzame en
gezonde steden plaats moet vinden (transitie) en dat het produceren van gezonde voedsel (farming) een
vast onderdeel van en in de stad moet zijn.
Zelfs al voor de opening is de belangstelling voor dit innovatieve project wereldwijd enorm. De zoektocht
naar een duurzaam voedselsysteem in een klimaat veranderende wereld staat bij vele steden hoog op de
agenda.
Het totaal is mogelijk gemaakt door particuliere investeerders en samenwerkingsverbanden met diverse
partners op het gebied van technologie leveranties, innovatie en onderzoek.
Er liggen inmiddels ontwerpen op tafel voor een drijvende kippenboerderij en een drijvende groente kas
waar verse groenten en kruiden geproduceerd kunnen worden. Alles met het doel om gezond vers
voedsel te produceren op een transparantie manier dichtbij de consumenten.
Door het transport van voedselproductie naar consumenten te verkorten, draagt de Floating Farm sterk
bij aan een reductie van voedselverliezen en uiteraard reductie van transportvervuiling.
Na een gewenningsperiode voor de koeien, zijn bezoekers zeer welkom. Check onze website voor
openingstijden en voor meer informatie www.floatingfarm.nl
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Wetenschappersbuurt
De Wetenschappersbuurt is volop in beweging! Veel van de oude woningen worden gesloopt en maken
plaats voor een fonkelnieuw buurtje: De Nieuwe Wetenschappers. Het nieuwbouwproject is een
samenwerking tussen ERA Contour en Woonplus Schiedam en dankt haar naam aan de straatnamen van
het buurtje, die allemaal vernoemd zijn naar bekende wetenschappers. Het project kent in totaal 152
eigentijdse eengezinswoningen, waarvan 74 koopwoningen en 78 huurwoningen. De Nieuwe
Wetenschappers is opgeknipt in een aantal fasen: A t/m D.

De eerste woningen van fase B worden deze maand opgeleverd en de 16 woningen van fase D gaan na de
zomer in verkoop. Benieuwd naar de woningen van fase D? Hierbij een sneak preview van de eerste
beelden.
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6 koopwoningen ERA Contour

Vogelvlucht Fase D

10 koopwoningen ERA
Contour

16 huurwoningen
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Vakantie terrassen in oost !!
De zomer vakantie staat weer bijna voor de deur.
We hebben weer leuke, nieuwe en verrassende vakantie terrassen voor jullie georganiseerd.
De kick-off is op woensdag 24 juli met het thema “Ontdek je wijk”! Op van ’t Hoffplein met o.a.
een wijk quiz met prijsjes, springkussen, schminken en nog veel meer.
Zo hebben we iedere woensdag in de vakantie iets gepland, we gaan naar de Euroscoop, Glowgolf,
Speeleiland, Bootcamp en als afsluiting een heus waterspektakel !!!

Kom de 24e naar van ’T Hoffplein en ontdek jouw wijk en meld je alvast aan voor Euroscoop en
Glowgolf. Vol=Vol !

Tot dan;
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BVSO wil zorgen dat huurders op een prettige manier wonen in wijk Oost en dat zij
ondersteuning krijgen bij vragen waar zij als huurder tegenaan lopen.
Daarom is het wenselijk dat bewoners op een goede manier vertegenwoordigd worden
als het gaat om infrastructurele ontwikkelingen in de wijk. Om deze missie waar te
kunnen maken zoek wij een

Voorzitter
Penningmeester
Algemeen bestuursleden
die ons team willen komen versterken.Mensen die willen weten wat er in de wijk speelt en
nieuwe ideeën hebben. Die het leuk vinden om met de bewoners in contact te komen in
face-to-face gesprekken maar ook via social media. Mensen die vertegenwoordiger van
de bewoners willen zijn.

Wat vragen wij:
Het bestuur van BVSO vergadert een keer per maand maar ook gaat ze naar
vergaderingen toe.
Men zit dan o.a. met de gemeente, Wijkoverleggen, of het SOBO om de tafel.
Binnen het bestuur worden taken verdeeld zodat we samen kunnen kijken wat het beste
past. We zoeken naar wederzijdse flexibiliteit omdat we weten dat iedereen het
tegenwoordig druk heeft.

Wat bieden wij:
Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je je kwaliteiten verder ontwikkelt. De
mogelijkheid je bestuurlijke ervaring uit te breiden en te verdiepen. Twee maal per jaar
een cadeaubon en vergoeding van de gemaakte kosten.

Interesse?
Neem dan contact met ons op. Dit kan via de mail: bvso@kpnmail.nl, telefonisch: 0102450169 of via het contactformulier op de website.
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Bewegingsachterstand in oude wijken
Presentatie initiatief sportcentrum 14 mei in Stadserf
De Vrienden van Zwembad Zuid zitten niet stil. Op 8 april werd tijdens het Wijkoverleg Zuid een toelichting gegeven op het Burgerinitiatief voor een Multifunctioneel Sportcentrum met Zwembad en rondom diverse voorzieningen. Op 14 mei werd tijdens het Stadserf ten overstaan van raadsleden en vele belangstellenden een toelichting/
presentatie gegeven en werden vragen beantwoord. Op 13 juni wordt een avond gehouden voor fracties van politieke partijen, Denktank, adviesgroep en belangstellenden. Die avond wordt gesproken over de brief van het college aan de raad van 25 april en de inhoud van 4 bijlagen met de rapportages van de onderzoeken van het Mulier
Instituut, Drijver, de gezondsenquetes oa van de GGD Rotterdam Rijnmond 2018 en welke wijze het initiatief vorm
en inhoud zal krijgen.
Mari Dingenouts verzorgde op 14 mei de presentatie in het Stadserf namens het bestuur en de adviesgroep van
de Vrienden van Zwembad Zuid. Hij opende met een citaat :
Wie het verleden niet eert
Verliest de toekomst,
Wie zijn wortels vernietigt
Kan niet groeien.
Hij ging eerst in op de geschiedenis van de zwembaden in Zuid en de onverbrekelijke verbondenheid van zwembad Zuid met het gebied, dat herontwikkeld gaat worden. Benadrukt werd dat in 1975 zwembad zuid gebouwd is
mede door een bijdrage van bewoners uit de Gorzen. Er werd 190.000 gulden bijeengeschraapt. Vervolgens lichtte hij toe waarom de Vrienden in Stadserf en voor wie. Het laatste tenminste voor circa 60.000 bezoekers per jaar
van het zwembad en voor de ca 49.0000 bewoners in de wijken onder de Hoekse lijn : Nieuwland, Oost, Centrum,
Zuid en West. Ook gaf hij daarna blijk dat na het lezen van de laat ontvangen stukken geen rekening gehouden is
met de stadsuitleg Oost, geen gesprekken hebben plaatsgevonden met ondernemers, instellingen ed rondom het
havengebied, sportstimulering te weinig aandacht heeft gekregen en verder onderzoek nodig is. Daarnaast kregen
de volgende punten aandacht : de aanzienlijke beweegachterstand bij kinderen, volwassenen en senioren, het
wegbezuinigen van schoolzwemmen, het leren en verleren na het behalen van zwemdiploma’. Benadrukt werd
dat een tekort aan sportvoorzieningen in de oude wijken van Schiedam moet worden opgeheven, de spreiding van
voorzieningen en bereikbaarheid ervan noodzakelijk is. Het is duidelijk : er is een grote behoefte aan een sportcentrum met zwembad en voorzieningen.
Aan het eind van de presentatie werd het samengevat voorstel van de Vrienden herhaald:
- Een Multifunctioneel Sportcentrum (MFC) met een hernieuwd en aantrekkelijk zwembad, in een herontwikkeld, natuurrijk en recreatief gebied;
- Samenwerking in een projectorganisatie om een MFC te onderzoeken
En geadviseerd werd voor een Zwembad van de Toekomst de visie en de lijn van de KNZB te volgen als mogelijkheid.
De presentatie en meer informatie kunt u zien op www.vriendenvanzwembadzuid.nl

Een paar dagen voor het Stadserf hebben Albert Bons en Mari Dingenouts met de wethouder Sport Dhr.
Minhas een goed gesprek gehad. De wethouder vertelde het in het college erover te hebben om de
Vrienden van Zwembad Zuid te helpen, waardoor een projectgroep binnenkort aan de slag zou kunnen
gaan. Om het initiatief verder uit te werken. Eind van het jaar moet het klaar zijn om in een stedelijk plan
voor sportvoorzieningen, sportstimulering ed onder te brengen. De raad gaat in het voorjaar 2020 een
besluit nemen
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De bomen en de lanen, een paar apart.
Sinds 2001 voert de BVSO al actie rond de lanen in Schiedam-Oost.
Bewoners hadden problemen met het voorbijrazende verkeer.
Een bureau werd ingehuurd voor een nieuwe indeling van de lanen waar de BVSO
steekhoudende argumenten tegenin wist te brengen tot en met het toespreken van
de voorzitter van de BVSO in de gemeenteraad toe.
Er werd een voorzichtig begin gemaakt met de ontwikkeling van de lanen in
samenhang met de nieuwbouw tussen de Spoorstraat en het Stationsplein.
Wat aanvankelijk begon met verkeersoverlast groeide uit naar problemen met de
bomen die de lanen in het najaar van afval voorzagen en waarvan de wortels hun
weg zochten in de sterk verouderde gresbuizen. Rioleringen raakten verstopt en het
afval van bewoners liep de tuin in.
Wortels drukten de stoep omhoog en de straatverlichting verloor zijn lichtstralen
tussen het dichte gebladerte. Voetgangers voelden zich ’s avonds niet veilig in het
donker.
De plannen om een warmwaterleiding door de PKO-laan te leggen mondde uit in
het vraagstuk over de waterhuishouding in Schiedam-Oost in samenhang met
andere straten en dat bracht de ontwikkeling in een nieuw vaarwater.
Een van de deskundigen bij de BVSO op het gebied van wegenaanleg in Schiedam
wist de opbouw van de lanen haarscherp aan te geven. Het bleek dat het wegdek
van de lanen uit diverse lagen bestond.
In samenwerking met vertegenwoordigers van de BVSO werden nieuwe plannen
ontwikkeld voor de lanen waarbij alle elementen werden meegenomen.
De aanpak van één van de lanen bleek een goede leerschool. Het verdere
lanenproject wordt nu op gelijksoortige wijze aangepakt zoals dat is gebeurd met de
Boerhaavelaan. Alle bomen worden vervangen en de lanen worden van gevel tot
gevel aangepakt. Het conflict tussen wortels met een nieuw leidingstelsel worden
vermeden. Waterinfiltratieleidingen worden aangebracht opdat de bestaande
funderingen van de woningen aan de lanen niet droog komen te staan in
samenhang met achterliggende lager gelegen straten.
Een bijkomend effect is dat de waterhuishouding van de hele wijk in beeld komt ook
met het oog op de klimaatverandering.
Als bewonersvereniging moet je een lange adem hebben om tot overeenstemming
te komen over een plan waar menigeen bij heeft zitten zuchten.
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Menig bewoner van de lanen is verheugd dat er nu eindelijk ook een begin wordt
gemaakt met de PKO-laan en de Lorentzlaan.
De aansluiting van het leidingstelsel tussen het nieuw te realiseren gedeelte in de
PKO-laan met het gedeelte tussen de Spoorstraat en het stationsplein is nog niet
duidelijk.
Een bewonersvereniging heeft een duidelijke taak in de samenleving.

Aad Verbeek - 29-04-2019
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Geachte relatie/collega/vriend,

Graag nodigt Stichting Mooi Werk u uit voor een speciale Fietssafari op
zaterdag 13 juli, waarin we onder de deskundige leiding van
landschapsarchitect Jacqueline Verhees en architectuurhistoricus Marcel
Teunissen alles te weten komen over de opmerkelijke stedenbouwkundige
geschiedenis en architectuur van de wijk Oost. Een korte biografie van beide
experts en meer informatie over deze lunchlezing met fietsexcursie vindt u in
de bijlage.
Voelt u zich vrij om deze uitnodiging onder de aandacht te brengen binnen uw
eigen organisatie en kring.
Met vriendelijke groet,

Anne Doeksen
Interim Cultuurscout Oost & Nieuwland & Interim Chef Cultuurparticipatie
06-10233517 / 010-2734780 (kantoor MW)
www.stichtingmooiwerk.nl
Hoogstraat 97 | 3111 HC Schiedam
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45 jaar BVSO in
vogelvlucht
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Kleurplaat voor de kleintjes
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Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over Oost
Oost bestrijkt een gebied van 86 hectare, waarvan 0 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer
wonen er gemiddeld 13.183 personen. In totaal wonen er in Oost 11.370 mensen waarvan 51,72% man is en 48,28%
vrouw. Oost ligt in de provincie Zuid-Holland.
Oppervlakte

86 hectare

Waarvan land

86 hectare

Waarvan water

0 hectare

Bevolkingsdichtheid per km2

13.183 personen

Inwoners Oost
Oost heeft 11.370 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 13.183 inwoners per vierkante kilometer. Deze 11.370
inwoners bestaan uit 5.880 mannen en 5.490 vrouwen. De leeftijdcategorie 45 t/m 64 jaar is met 24.2% het sterkst
vertegenwoordigd.
Verdeling op basis van leeftijd
00 - 14 jaar
15 - 24 jaar
25 - 45 jaar
46 - 65 jaar
65 en ouder
Verdeling op basis van afkomst
Westerse allochtonen
Niet westerse allochtonen
Uit Turkije
Uit Marokko
Uit Suriname
Uit Antillen & Aruba
Overig niet westers

16.8%
13.6%
35.0%
24.2%
10.5%
20.3%
36.2%
10.2%
3.1%
6.6%
3.2%
13.0%

Verdeling huishoudens en huwelijkse staat Oost
Oost telt 5.770 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2.0 gezinsleden. Van deze 5.770 huishoudens hebben er
1.790 kinderen en hebben 1.230 huishoudens geen kinderen. De resterende 2.755 huishoudens betreft 1persoonshuishoudens. Met 59.4% zijn de meeste personen ongehuwd. Daarnaast is 9.5% procent van de inwoners
gescheiden en 3.2% verweduwd.
Gem. huishoudengrootte
Aantal huishoudens
Waarvan met kinderen
Waarvan zonder kinderen
Eenpersoonshuishoudens
Gehuwd
Ongehuwd
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar

2.0 personen
5.770
31.0%
21.3%
47.7%
28.1%
59.4%
9.5%
3.2%

Aantal auto's en motoren in Oost
In totaal zijn er in Oost 3.385 personenauto's geregistreerd wat neerkomt op 3.926 personenauto's per vierkante kilometer.
Daarnaast zijn er 255 bedrijfsmotorvoertuigen en 215 motoren geregistreerd in Oost.
Aantal personenauto's
Waarvan jonger dan 6 jaar
Waarvan 6 jaar of ouder
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motortweewielers
Auto's per huishouden
Personenauto's per km2

3.385
695
2.690
255
215
0.6
3.926

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het CBS.
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Beste bewoner,
Bijgaand sturen wij u een kleine attentie vanwege ons 45-jarig bestaan.
Tevens willen wij u bedanken voor uw jarenlange lidmaatschap en steun.
Wij zitten in een onzekere periode i.v.m. ons verblijf in het Wijkhuis Schiedam-Oost.
Dit is ook de reden dat u van ons nog geen brief heeft ontvangen over de contributie over 2019.
Onze subsidie van de gemeente is inmiddels verminderd, ook krijgen wij geen subsidie meer van
Woonplus via het SOBO.
Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande met het management van het DOCK over onze plek in
het wijkhuis of dat wij naar een andere locatie uit moet kijken in Schiedam-Oost. Onze intentie is om
in dat geval de bewonersvereniging op een andere locatie voort te zetten.
Wij hopen hier in juli of augustus a.s. meer duidelijkheid over te krijgen.
Met vriendelijke groeten,

Bewonersvereniging Schiedam-Oost.

No.2 juni 2019

Pagina 26

Hanneke’s
hoekje

Pinda-fruitrotsjes
Wat heb je nodig:
200 gram pure chocolade
100 gram gedroogde vijgen fijngehakt
50 gram cranberries fijngehakt
150 gram ongezouten pinda’ fijngehakt

Hoe maak je het:
Smelt de chocolade au bain-marie *
Haal de kom van het vuur en voeg de vijgen,
cranberries en pinda’ toe.
Roer alles goed door elkaar.
Verdeel de mengsel met behulp van een lepel in ca.
20 rotsjes op een met bakpapier beklede bakplaat.
Laat de rotsjes afkoelen en hard worden.
*In een kom hangend op een pan met een laagje
kokend water. Het water mag de onderkant van de
kom niet raken.

Eet smakelijk.
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Frittata met zoete aardappel,
Wat heb je nodig:
1 grote zoete aardappel geschild en in stukken ( 2
aardappels mag ook)
1 aubergine, in stukken
1 courgette, in stukken
2 rode paprika’, in stukken
2 eetlepels olijfolie
6 eieren
2 eetlepels kwark
Zout en peper
Ca. 100 gram geraspte (geiten)kaas

Hoe maak je het:
Verwarm de oven voor op 220 graden.
Hussel de groenten met de olijfolie en rooster ze ca. 20
minuten in de oven.
Klop de eieren los met de kwark en zout en peper.
Leg de geroosterde groenten in een platte ovenschaal en
giet het eimengsel erover.
Bestrooi met geraspte (geiten) kaas.
Verlaag de oventemperatuur naar 200 graden en bak
frittata in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.
Serveer met sla.

Eet smakelijk.
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Bij het Servicepunt Woningverbetering kunnen huiseigenaren tot eind december 2019 nog subsidies
aanvragen voor woningaanpassingen waardoor zij langer en comfortabel thuis kunnen blijven wonen.
Veiligheid en wooncomfort staan centraal.
Voorbeelden van maatregelen
- gaskookplaat vervangen voor inductiekookplaat
- buitenverlichting
- inbraakbeveiliging
- drempels in de woning
- een verhoger onder de koelkast, (af)wasmachine of droger
- antislipvloer in de badkamer
- verbeteren toegankelijkheid gebouw voor VvE’s
- automatische deuropeners aanbrengen in het portiek of op de galerij voor VvE’s
Voor wie?
De regeling geldt voor eigenaren-bewoners van vijftig jaar of ouder en voor VvE’s en helpt Schiedammers
vroegtijdig bewust te maken dat woningaanpassingen nodig zijn als men zo lang mogelijk zelfstandig wil
blijven wonen.
De subsidiebijdrage is vijftig procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten van de
aanpassingen met een maximum van € 1.000 bij uitvoering door een bedrijf
en € 500 voor een doe-het-zelver. Voor VvE’s gelden andere bedragen:
bijvoorbeeld maximaal € 5.000 voor grotere VvE’s en tevens een maximum
van € 150 per appartement. Voor VvE’s met minder dan tien appartementen geldt
een maximaal bedrag van € 1.500 en geen maximum per appartement. Voor meer informatie over de
subsidies of over de voorwaarden kunt u
contact opnemen met de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering.
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Maak de som kloppend
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Rijwielhandelaren
Schiedam Noord
Rijwielhandel “Van Damme”
Borodinlaan 60, 3122HB Schiedam 010-4704122
Rijwielhandel “’2WCS”
Willem Barentszstraat 31, 3124LC 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
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Kopij

Wijkoverleg 2019

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

Deze vindt plaats op:
23 september
18 november
De wijkoverleggen vinden plaats op
maandag.

Belangrijke Telefoonnummers
Buurtagent
Fietsenstalling “Edison”
Gemeente
ONS / Irado
Rechtswinkel Schiedam
SDW Klussendienst
Servicepunt Woningverbetering
SOBO Woonzorgwinkel
Wijkhuis Schiedam 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
Wijkhuis Schiedam 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

