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Voorwoord
De afgelopen maanden was het weer komkommertijd. Niet dat
er dan niets in de wijk gebeurt, integendeel. Na lange tijd worden er weer straatfeestjes, zomerterrassen en andere activiteiten
georganiseerd. Maar in een periode waarin veel mensen met
vakantie zijn, is het vaak wat lastiger om de juiste persoon te
pakken te krijgen om informatie bij op te vragen of details bij
na te trekken. Wat is de planning voor dat herstructureringsproject? Van wanneer dateert dit pand? Is er al iets bekend over
die nieuwe wetgeving? Kloppen alle activiteiten in de agenda
nog? Een klein weetje achterhalen kan zomaar een uur tijd
kosten. Maar we vinden het belangrijk om de wijk zo goed en
helder mogelijk te informeren, dus het is de investering waard.
Zelf zijn we uiteraard ook van de zomer gaan genieten. Daarom
hebben we voor deze editie van het wijkmagazine iets meer tijd
uitgetrokken dan voor de voorgaande twee. We hopen van harte
dat we erin zijn geslaagd om informatieve en leesbare artikelen
te schrijven die voor iedereen die in Oost woont en/of werkt
interessant zijn.
Een wijkmagazine samenstellen is veel werk, maar we hebben
er ontzettend veel plezier in. Als deze editie in de wijk wordt
bezorgd, zijn we alweer aan het nadenken over de invulling van
de volgende. We hebben ideeën genoeg!
Houd jij ook van interviewen, schrijven, archieven raadplegen
en feiten checken? Je bent van harte uitgenodigd om ook een
bijdrage aan Oost! te leveren. We horen graag van je!
Alexandra, Inge, Jolanda, Jeannette, Kari en Nel
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Natuurkundigenbuurt
bijna klaar

Transformatie AMEC-gebouw

Nieuwe buren op Nieuw-Mathenesse
Het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse, dat zich uitstrekt van
de Rotterdamsedijk tot aan de Nieuwe Maas, gaat de komende
jaren flink op de schop. Het noordelijke deel ervan grenst aan
Oost en ligt zelfs voor een stukje ín de wijk. In de zogeheten
Van Deventer-driehoek, direct achter de grensflat aan de Rotterdamsedijk worden de komende jaren minimaal 1000 woningen
gebouwd, waarvan 30% sociale huur en 40% in het middensegment. Daarnaast is er ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid en
voor groen. Een aantal historische panden blijft naar verwachting (gedeeltelijk) behouden.
Het duurt nog wel even voordat het zover is. Er moet eerst worden gesloopt, gesaneerd en gebouwd. Bovendien gaat het om een
enorm groot gebied, dat niet in één keer kan worden getransformeerd. Over hoeveel tijd we de eerste nieuwe Oosterlingen
kunnen verwelkomen, is dus nog niet bekend. In de tussentijd
wordt het gebied rond de voormalige glasfabriek aan de Buitenhavenweg beschikbaar gesteld voor onder meer culturele
evenementen en creatieve ondernemers. Zo hield het Stedelijk Museum een tentoonstelling in de oude fabriekshallen en
vond het muziekfestival International Dutch Distillers Festival (IDDF) er plaats. Dit tijdelijke stadsplein is nog zeker tot
de zomer van 2023 beschikbaar. Bewoners en ondernemers die
een goed idee hebben voor de invulling ervan, kunnen zich bij
de gemeente melden.

h schiedam.nl/nieuw-mathenesse
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De transformatie van het voormalige AMEC-gebouw op het
Stationsplein is in volle gang. De toren is volledig gestript
en de bovenste drie etages zijn gesloopt om een stevige
basis te leggen voor een nieuwe opbouw. Daarmee wordt
het gebouw in totaal vijf etages hoger dan het voorheen was.
Het gaat ruimte bieden aan 130 huurappartementen en in de
plint en op de eerste laag komen kantoren en winkels. Een
sedumdak, een met planten beklede gevel en een warmte-en
koudeopslagsysteem maken het energiezuinig.
De projectontwikkelaar verwacht het vernieuwde gebouw,
dat Terras aan de Schie gaat heten, in het eerste kwartaal
van 2024 op te leveren.

h terrasadschie.nl

In de afgelopen anderhalf jaar zijn vijftien straten in de Natuurkundigenbuurt
onder- én bovengronds heringericht.
Op een aantal plekken zijn gescheiden
afvoersystemen aangelegd voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Zo komt
regenwater niet meer in het riool terecht,
maar wordt het direct weggesluisd naar
de vijvers aan het Land van Ris en de Van
Swindensingel. Dat scheelt wateroverlast
na hevige regenbuien.
Meer zichtbaar zijn de bovengrondse
ingrepen: een aantal straten is opgehoogd
en overal zijn bestrating, straatmeubilair
en openbaar groen vernieuwd.

Particulier project

Verlaat opleveringsfeestje

Deze blikvanger op het Emmaplein – het
driehoekige perkje tussen Singel, Stadserf
en Broersvest – is de Emmavaas. De vaas
werd in 1898 door de toenmalige bewoners
van het Singelkwartier aan de stad geschonken ter ere van koningin-regentes Emma, die
in dat jaar de troon overdroeg aan haar dochter Wilhelmina. Sinds 2015 is de Emmavaas
een gemeentelijk monument.

De laatste woningen zijn alweer een
tijdje geleden opgeleverd en door
corona en de lockdowns kwam het er
ook maar niet van. Maar in mei werd
dan eindelijk het opleveringfeestje van
het nieuwbouwproject De Nieuwe
Wetenschappers gevierd. Met onder
meer muziek, een speurtocht door de
nieuwe buurt en uiteraard een hapje
en een drankje.

Scidam-schildje voor
renovatie Lorentzlaan
De twee woonblokken aan de Lorentzlaan 8-30 en Lorentzlaan 36-62 zijn de
afgelopen jaren in opdracht van Woonplus
volledig gerenoveerd en verduurzaamd.
De oude woningen en onderliggende
winkels zijn 'vernieuwbouwd' tot een mix
van energiezuinige twee-, drie-, vier- en
vijfkamerappartementen. Vanwege het
beeldbepalende karakter van de panden
zijn de buitengevels bij de renovatie juist
nagenoeg onveranderd gebleven. Ze zien
er nog vrijwel hetzelfde uit als na de oplevering in 1949.
De Historische Vereniging Schiedam
heeft grote waardering voor de wijze
waarop dit project is uitgevoerd en heeft
daarom het zogeheten Scidam-schildje
aan Woonplus toegekend.
De woonblokken zijn de derde locatie in
Oost waar een schildje op de gevel prijkt.
In 1999 kende de vereniging er al een toe
aan de parochie van de Liduina Basiliek aan de Singel, in 2013 gevolgd door
een schildje voor Vereniging Hendrick
de Keyser voor de restauratie van het
Proveniershuis aan de Overschiesestraat.
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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Wat betekent het Nationaal Programma voor Oost?
In het plan staat in grote lijnen waar de wijk de komende 20 jaar
naartoe moet:
1. Meer bewoners beheersen de Nederlandse taal goed.
2. Meer bewoners zijn aan het werk.
3. Meer bewoners kunnen makkelijker rondkomen.
4. Meer bewoners hebben een gezonde leefstijl.
5. Meer bewoners voelen zich verbonden met hun eigen wijk.
6. Meer bewoners voelen zich veilig in hun eigen wijk.
7. De wijk heeft een evenwichtige woningvoorraad met kwalitatief betere verbindingen en openbare ruimte.

Nationaal Programma
Leefbaarheid en Veiligheid
Oost als plek waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Waar bewoners actief zijn en het onderwijs goed
is. Waar de kinderen gelukkig zijn en met dezelfde kansen kunnen opgroeien. Waar iedereen genoeg beweegt en
minder geldzorgen heeft. Een mooi toekomstbeeld. Met
het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid komt
deze toekomst steeds een stukje dichterbij.
Voor veel bewoners is de huidige realiteit anders. Mensen hebben steeds vaker te maken met armoede, problemen op school
of op hun werk, zorgen over hun gezondheid of schulden. Soms
hebben zij last van criminaliteit of voelen zij zich onveilig.
Veel bewoners en organisaties zetten zich al jarenlang in om
Oost een fijnere plek te maken voor iedereen. Ondanks alle initiatieven is de opeenstapeling van problemen niet makkelijk op
te lossen. Daarom is hulp gevraagd aan het Rijk.
Samenwerking in de wijk
Vorig jaar heeft het Rijk geld toegezegd om de wijken Oost en
Nieuwland op weg te helpen met leefbaarheid en veiligheid.
6
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Om dat geld te krijgen, moest er eerst een integraal plan worden
gemaakt. Integraal betekent dat alle thema’s waarmee bewoners
te maken kunnen krijgen in het plan staan. Allerlei organisaties in de wijk hebben meegeschreven aan het plan: scholen,
culturele organisaties, Woonplus, welzijnspartners, ondernemersverenigingen, politie, openbaar ministerie, ontwikkelaars
en bouwende partijen.
Naast Schiedam hebben nog achttien andere steden in Nederland het Rijk om hulp gevraagd. Samen maken ze nu deel uit van
het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarmee kunnen de betrokken wijken langdurig rekenen op hulp
van het Rijk.
Fietsende minister
Begin juli bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan
Schiedam. Na een fietsrondje door Oost kwamen alle steden die
meedoen aan het Nationaal Programma bij elkaar in het wijkhuis.
Daar bevestigde de minister dat zij kunnen starten met de uitvoering van hun plannen om de problemen in de wijken op te lossen.

Met dit plan zijn we er nog niet. Voorwaarde voor de hulp is dat
de grote lijnen worden omgezet in uitvoering. Het geld wordt
niet in één keer overgemaakt. Het Rijk heeft aparte geldpotjes voor onderwijs, werk, samenleven en gezondheid, veiligheid
en wonen. Per onderwerp wordt stap voor stap subsidie aangevraagd. Het voorbereidende papierwerk kost veel tijd. Daarom
is er in de wijk zelf nog niet veel zichtbaar.
Veiligheid in de wijk
Olga Boot, programmadirecteur, vertelt hoe het nu verder gaat.
‘Dit is het moment om het verschil te maken in de wijk. Met
onze deelname aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en
Veiligheid kunnen we dat stapsgewijs doen. De partners van het
programma en de bewoners gaan hiermee samen aan de slag.
Veiligheid stond altijd al bovenaan de lijst, daarvoor krijgen we
al geld van het Rijk. Dat geld gebruiken we om kwetsbare jongeren uit de criminaliteit te houden.’
Nieuwsgierig naar de mensen achter het programmabureau? Tot
eind december zijn ze elke donderdag van 10:00 tot 14:00 uur te
vinden in het wijkcentrum Nieuwland (Dreesplein 2).
Verder lezen?
Het Nationaal Programma Leef baarheid en Veiligheid is te vinden op de website van de Rijksoverheid: tinyurl.com/mry4r3sy
Het gemeentelijke Ambitiedocument Programma Leef baarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost vind je op de
gemeentelijke website: tinyurl.com/2bat9fzw

Samen met onder anderen wijkregisseur Ursula Rutten, burgemeester Cor Lamers en wijkbewoners en professionals
fietste minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) tijdens het werkbezoek door de wijk.
De route voerde van het Stadserf naar het Van 't Hoffplein,
onder meer langs locaties waar funderingsproblematiek,
overbewoning en wateroverlast spelen. Bij basisschool De
Peperklip deelden directeur Feya van Dreumel en juf Jetta
Hulshoff hun mooie en minder mooie ervaringen met werken in de wijk. En op het straatzitje aan de Rotterdamsedijk
sprak de minister met bewoners Annie en Miranda, die zich
als straatteam met groeiend succes inzetten voor een schone,
veilige en saamhorige straat.
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WIJ WONEN IN OOST

Op een mooie woensdagavond in juni bel
ik bij hen thuis aan de Eerste Tuinsingel
aan voor dit interview. Bij binnenkomst
in de ruime hal begrijp ik direct waarom
ze hier zo graag wonen.
Puur natuur
Uit de bijzondere en kleurige inrichting
van de woonkamer maak ik op dat hier
géén doorsnee mensen wonen. Bert laat
me vervolgens de achtertuin zien en vertelt enthousiast over alles wat daar groeit
en bloeit. Een walnotenboom, een kersenboom, een pruimenboom, een sequoia
en talrijke struiken en bloemen krijgen
hier alle ruimte. Geen gecultiveerde
perkjes en potjes, alles is puur natuur. In
dit paradijsje hebben ook allerlei dieren
een goed onderkomen gevonden, waaronder egeltjes, kikkers, kippen en zelfs
twee ijsvogels, waarover later meer. Als ik
deze heerlijke tuin zo zie, denk ik dat het
gezin er al heel veel feestelijke en gezellige avonden met familie en vrienden
heeft doorgebracht.

Vraag je je ook weleens af wie degene
is die je vaak tegenkomt op straat of
in de supermarkt? Of wie er eigenlijk
naast je woont? Jolanda Gouw-Bullee is altijd reuze benieuwd naar de
verhalen van wijkgenoten. Voor dit
wijkmagazine interviewde ze er niet
één, maar twee.

Jolanda

in gesprek met ...

Bert Bovens en Esther de Deugd

8
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Geboren Rotterdammers Bert Bovens
en Esther de Deugd verhuisden vijftien
jaar geleden naar Schiedam-Oost. Bij een
zoektocht naar een geschikte basisschool
voor hun oudste dochter Lila kwamen ze
uit bij De Singel. Toen ze ook nog eens
als een blok vielen voor een prachtig huis

met een grote tuin, op het randje van het
stadscentrum, was het besluit om te verhuizen snel genomen.
Lila is inmiddels uitgevlogen en studeert
in Leiden. Maar Bert en Esther wonen er
nog steeds, samen met hun jongste dochter Bloem.

Parfumsoirees
Ik vraag Bert en Esther wat zij in het
dagelijks leven doen. Bert vertelt dat hij
werkt als gemeentelijk wijktoezichthouder in Schiedam-Noord, een functie die
hij eerder al bij de gemeente Haarlem vervulde. Samen runde het stel bovendien elf
jaar lang met veel passie een exclusieve
parfumerie aan de Nieuwe Binnenweg in
Rotterdam: EssieDarling. Ze verkochten
geen standaardgeuren met synthetische
bestanddelen, maar eerlijke en authentieke parfums die ze zelf selecteerden
bij kleine parfumhuizen van over de
hele wereld. De winkel had ook een parfumbar waar klanten konden deelnemen
aan ‘geurproeverijen’. Twee jaar geleden

namen Bert en Esther gas terug en sloten ze de winkel. Sindsdien ontvangen ze
hun vaste klanten thuis voor exclusieve
‘parfumsoirees’. In hun vrije tijd doen
ze onder meer vrijwilligerswerk. Esther
steekt veel liefde en energie in de mantelzorg voor iemand met Parkinson, en
kunstliefhebber Bert springt regelmatig
bij in Galerie Voûte aan de Grote Markt.
Globetrotters
Al snel komt het gesprek op de aankomende vakantie. Het gezin gaat op een
rondreis door Azië, waarbij ze Thailand,
Vietnam, Cambodja en Laos aandoen.
Ze hebben al heel wat landen gezien,
maar op mijn vraag naar hun favoriete
vakantiebestemming is het antwoord
eensluidend: ‘Georgië’, en dan in het
bijzonder de hoofdstad Tbilisi. De mensen zijn er vriendelijk en gastvrij, en het
wemelt er van de goede restaurantjes.
Bert en Esther zijn dol op lekker eten en
zijn ook in de Schiedamse horeca vaak te
vinden. We zijn het erover eens dat onze
stad op culinair gebied veel te bieden
heeft én dat er steeds meer leuke adresjes bijkomen. Ze bevelen me onder meer
cocktailbar POST op de Korte Dam en
de oesters van Brasserie de Eenling op de
Grote Markt aan.

De Eerste Tuinsingel werd rond 1875
aangelegd en is een van de oudste
straten van de wijk. Het rijtje hoge,
witgekalkte huizen aan het eind van
de straat (vanaf de Singel gezien)
grensde indertijd aan de weilanden van
Oud-Mathenesse. Ze waren vooral in
trek bij welgesteldere Schiedammers
die de stank van de binnenstad wilden
ontvluchten. Er was indertijd immers
nog geen riool en ook de jeneverstokerijen verspreidden een op z’n zachtst
gezegd onaangename geur.
De enorme achtertuinen gaven de
straat vermoedelijk haar naam. Ze
zijn vandaag de dag zo’n 30 meter diep,
maar liepen vroeger zelfs nog verder
door, tot waar nu de moderne bebouwing van de Tweede Tuinsingel staat.

IJsvogels
Nog even terug naar de ijsvogels. Volgens
Bert kun je langs de Ringvaart een grote
groep van deze exotische vogels bewonderen. In hun eigen achtertuin hebben ze
er helaas nog geen gespot. Maar er prijken er sinds kort wél twee op een enorme
muurschildering op hun terras. Dit
kunstwerk van de hand van kunstenares Nina Valkhoff maakt de paradijselijke
sfeer in de tuin compleet.

Levenskunstenaars
Aan alles is te merken dat Bert en Esther
alles uit het leven willen halen. Hun definitie van geluk is: kunnen omgaan met
de onvermijdelijke tegenslagen die je op
je pad tegenkomt. Toen ik na afloop van
mijn bezoek zocht naar één woord om
deze mensen te omschrijven, schoot het
mij direct te binnen: levenskunstenaars.
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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KUNST IN OOST

Op en neer fietsen
Omdat het kunstwerk op locatie tot
stand kwam, konden voorbijgangers de
vorderingen met eigen ogen volgen. ‘De
reacties waren hartverwarmend,’ aldus
Doesjka. ‘Er waren mensen die regelmatig even kwamen buurten. Anderen
fietsten razendsnel op en neer naar huis
om iets te doneren.’ Of er ook mensen
waren die doorliepen zonder te kijken?
Marian en Yvon lachen: ‘Daar kregen ze
de kans niet voor! We spraken iedereen
aan met de vraag of ze nog wat moois voor
ons hadden.’
De dames organiseerden ook een creatieve
ochtend in het naburige 55-plus-complex
Marconihove, om mensen die minder goed
ter been zijn aan het project te kunnen laten
deelnemen. Ook die persoonlijke kunstwerkjes zijn op de boompot geschroefd.

De Boompot van Oost
Hij is zó vrolijk en zó groot dat het onmogelijk is om ’m over het hoofd te zien.
De ‘Boompot van Oost’, op de hoek van de Ohmstraat en de Marconiweg, is het
nieuwste kunstwerk dat Oost rijk is. Niet van de hand van een kunstenaar, maar grotendeels gemaakt door wijkbewoners zelf.
De boompot is een idee van wijkbewoner
Doesjka de Jong, kunstenaar Yvon Koopman en Marian Weeda van Mozaïekatelier
Stukje bij Beetje. Zij nodigden Oosterlingen uit om in hun servieskast te duiken
en een bord, schaal of schotel te doneren,
of om aan de koffietafel naast de boompot een effen bord met mozaïeksteentjes
te komen versieren.
Aan dat verzoek werd enthousiast gehoor
gegeven. In de afgelopen maanden zijn er
bijna tweehonderd serviesstukken langs10
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gebracht of op locatie versierd. En allemaal
hebben ze een eigen plekje op de boompot gekregen. Zo ontstond langzaam maar
zeker een ‘wijkkunstwerk’ dat even kleurrijk is als de wijk zelf.
Van Beatrix tot oliebollen
‘Mensen kwamen met de meest prachtige
stukken aan’, aldus Marian. ‘Sommige
waren zó mooi of zó oud, dat ik het niet
kon laten om te vragen: weet je zéker dat
je hier afstand van wilt doen?’ Ze loopt

Stom cadeau
De boompot is een kunstwerk met een
verhaal. Of eigenlijk: met vele verhalen. Servies wordt gekocht, gekregen,

gekoesterd, verhuisd, vergeten, opgeborgen en weer gevonden, gebroken en weer
– of ondanks goede voornemens juist nooit
meer – aan elkaar gelijmd. Aan iedereen
die een serviesstuk kwam doneren, werd
gevraagd naar het verhaal erachter. Marian
heeft een aantal van deze verhalen op film
gezet. Ze zijn te bekijken op de website van
Mozaïekatelier Stukje bij Beetje.
Op de vraag of de initiatiefnemers zelf ook
een bord hebben gedoneerd, knikt alleen
Marian van ja. ‘Een Delfts blauw handbeschilderd bord dat ik in 1978 ontving
bij het voltooien van de opleiding Verpleegkunde. Ik was 19 jaar oud en vond
het maar een stom cadeau. Wat moest ik
nou met zo’n antiek bord? Mijn moeder
wilde het wel hebben. Ze heeft het al die
tijd bewaard en nu heb ik er eindelijk een
mooie bestemming voor gevonden!’
Van 11 tot 93
De boompot is af en het is met recht een
wijkkunstwerk te noemen. Met bijdragen

van Oosterlingen uit alle windstreken en
van alle leeftijden. ‘Als ik het goed heb
bijgehouden, was de jongste 11 en de oudste 93’, zegt Marian. ‘Wat we voor ogen
hadden – een kunstwerk van en voor Oost
– is gelukt. We hopen dat de wijk er nog
lang van zal genieten.’ De 8 meter hoge
sierpeer in de boompot heeft in elk geval
alle ruimte om de komende jaren door te
groeien. De pot heeft geen bodem, zodat
de boom ongehinderd in de volle grond
kan wortelen.
De komende tijd legt aannemer De
Leeuw de laatste hand aan de bestrating
en beplanting van het Ohmplantsoen,
zoals de driehoekige strook waar de pot
staat heet. Daarmee is de herinrichting
van de Natuurkundigenbuurt na ruim
anderhalf jaar voltooid. Het wijkkunstwerk vormt daarvan het sluitstuk.

h stukjebijbeetje.nl/boompot-van-oost

een rondje om de boompot en wijst een
paar bijzondere aan. Een ‘Beatrix-bordje’,
in 1938 uitgegeven ter gelegenheid van de
geboorte van Prinses Beatrix. Een prachtig geornamenteerd schaaltje helemaal uit
Oezbekistan. Een boerenbont schoteltje van de buurman die bij de kringloop
werkt. Bordjes met molens, bloemen,
dieren. Een grote oliebollenschaal van
de meneer met het hondje, die regelmatig een kijkje kwam nemen en vaak iets
meebracht. Het ontbijtbordje waar een
82-jarige bewoonster van Marconihove
als kind nog van heeft gegeten en dat ze
met steentjes heeft beplakt. Borden met
wijsheden als ‘Beter één vogel in de hand
dan tien in de lucht’.
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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komt dat we aannemelijk moeten kunnen
maken dat er daadwerkelijk sprake is van
ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.’

Balen van de buren
Luidruchtige buren in je portiek, een huis vol rommel en ongedierte naast je, een
brandgevaarlijke hennepplantage boven je hoofd? Het zijn allemaal zaken die je
woonplezier behoorlijk bederven en de wijk er niet leefbaarder op maken. Wanneer
kun je spreken van woonoverlast en, belangrijker nog, wat kun je ertegen doen? We
vroegen het regisseur woonoverlast Laura Penders, die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor de aanpak van woonoverlast en huisjesmelkers.

Wat is woonoverlast precies?
‘Woonoverlast is overlast afkomstig vanuit
een woning en/of een direct aangrenzende
tuin of erf. We onderscheiden twee soorten woonoverlast: als gevolg van menselijk
gedrag – denk aan burengerucht of buren
die elkaar intimideren – of als gevolg van
het gebruik van een pand, bijvoorbeeld
voor illegale kamerverhuur of prostitutie.
Woonoverlast is overigens een subjectief
begrip: wat de een als overlast ervaart, is
voor een ander misschien geen probleem.’
Wat doe je als je woonoverlast ervaart?
‘Stap één is om met de overlastgevende
buur in gesprek te gaan. Komen jullie er
12
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niet uit, roep dan de hulp in van buurtbemiddeling of de wijkagent. Helpt dat niet,
dan komt het Interventieteam Woonoverlast in actie. We trekken alles uit de kast
om de overlast te laten stoppen en werken
nauw samen met de politie en Woonplus.
Het zijn helaas vaak wel trajecten die
om een lange adem vragen. Dat heeft te
maken met allerlei wet- en regelgeving.
Het huisrecht, dat bepaalt dat niemand
zonder jouw toestemming je woning mag
betreden, is grondwettelijk beschermd en
dat is maar goed ook. De overheid kan dus
niet zomaar achter de voordeur komen.
De keerzijde daarvan is dat we ook niet
zo makkelijk kunnen ingrijpen. Daarbij

Hoe bewijs je zoiets?
‘We nemen meldingen van bewoners
uiteraard altijd serieus, maar om een sterk
dossier op te bouwen, moet de politie of
Toezicht & Handhaving de overlast officieel kunnen vaststellen. Dat maakt het
lastig en arbeidsintensief. Als je de politie belt, is die niet altijd direct ter plaatse.
Een zwaar verkeersongeval of een overval
gaat nu eenmaal voor. Blijven melden is
het devies, want een volgende keer zijn ze
misschien wél op tijd. Een logboek bijhouden is ook verstandig. Data en tijdstippen
waarop overlast wordt ervaren, foto’s en
filmpjes van de overlast: het is allemaal
ondersteunend bewijs.
Ik snap heel goed dat bewoners soms
meldingsmoe worden. Maar ik heb die
meldingen écht nodig om mijn werk goed
te kunnen doen. Om een dossier op te
bouwen, maar ook om te weten of wat we
doen helpt. Als we op een bepaald adres
een interventie hebben gepleegd en daarna
geen signalen meer uit de buurt krijgen,
gaan wij ervan uit dat het is opgelost.’

Wat kan de gemeente wél doen?
‘Een van de meest vergaande middelen is
een gedragsaanwijzing van de burgemeester. Die kan aan een overlastveroorzaker
een officieel verbod op bepaald gedrag
opleggen, of de persoon bijvoorbeeld verplichten om hulpverlening te accepteren.
Een tijdelijk huisverbod is ook een optie.
Maar voordat deze maatregelen mogen
worden ingezet, moet er al een dik dossier
liggen en moeten alle andere inspanningen niets hebben opgeleverd.’

Kun je overlastgevers uit de wijk weren?
‘Op grond van de Rotterdamwet kunnen we in delen van de Boerhaavelaan,
Boylestraat, Van Marumstraat, Cartesiusstraat en het Van ‘t Hoffplein preventieve
maatregelen inzetten. In die straten staat
de leefbaarheid zó onder druk dat we
potentiële huurders mogen screenen. Hebben ze op een vorig adres in Nederland
woonoverlast veroorzaakt, dan krijgen
ze geen huisvestingsvergunning. Een
pandeigenaar die verhuurt aan een huurder zonder vergunning, kan rekenen op
een geldboete.’

en ligt er een dik dossier, dan moet hij
een vergunning aanvragen om het pand
te mogen verhuren. Schiedam is een van
de drie gemeenten in Nederland die hiermee werkt en we lopen hiermee vooruit
op nieuwe landelijke wetgeving voor
‘goed verhuurderschap’. In de Wet goed
verhuurderschap, waar we reikhalzend
naar uitkijken, worden landelijke regels
en normen vastgelegd. Op grond daarvan
kunnen we harder optreden tegen pandeigenaren die niet het beste voorhebben met
hun huurders.
We zitten huisjesmelkers steeds dichter op de huid en daar gaat ook merkbaar

‘Je woning is beschermd bij de
grondwet en dat is maar goed ook.’
Wat kun je doen tegen huisjesmelken?
‘Particuliere verhuurders opereren op
een vrije markt. Daar kan een gemeente
maar beperkt invloed op uitoefenen. De
meeste pandeigenaren houden zich netjes aan de regels, maar uiteraard hebben
we ook te maken met verhuurders die die
regels niet zo nauw nemen. Daar proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat
grip op te krijgen.
Voor Oost en West hebben we vorig jaar
de regels aangescherpt. Die wijken zitten zogezegd op slot: er worden geen
vergunningen voor woningsplitsing en
kamerverhuur meer verleend. Daarop
kunnen we handhaven door boetes op te
leggen bij ongeoorloofde kamerverhuur
of overbewoning, of door het tijdelijk
sluiten van een pand als we daar drugs
of illegale prostitutie aantreffen. Gaat de
eigenaar meermaals opnieuw de fout in

een preventieve werking van uit. Naar
verwachting wordt eind dit jaar, begin
komend jaar de opkoopbescherming
van kracht. Dan kunnen investeerders in
bepaalde delen van de stad geen woningen meer kopen voor de verhuur.’

Hoe is het in coronatijd gegaan?
‘Tijdens corona zagen we een enorme piek
in het aantal woonoverlastmeldingen.
Iedereen was het thuiszitten zat, elkaar
zat, alles zat. Ook is het aantal meldingen van vervuilde woningen toegenomen.
Mensen zijn letterlijk geïsoleerd geraakt
en in de problemen gekomen.
Een vervuilde woning is een risico voor
de omgeving, bijvoorbeeld vanwege ongedierte of brandgevaar. Helemaal als er ook
sprake is van verzameldrang. Als we dat
snel willen oplossen, zetten we een afvalcontainer voor de deur en halen we de

woning helemaal leeg. Maar dat is enorm
traumatisch voor de bewoner en bovendien
pak je zo de onderliggende oorzaak niet
aan. De kans is dan groot dat je een jaar
later opnieuw moet ingrijpen. We zoeken
liever naar een duurzame oplossing, door
met de bewoner te bekijken hoe het zover
is gekomen en hoe we samen beetje bij
beetje kunnen opruimen en ervoor zorgen
dat het opgeruimd blijft. Zo’n proces kost
veel tijd, maar uiteindelijk is de bewoner
daarmee het meest geholpen.
Die aanpak hanteren we ook bij andere
problematiek, bijvoorbeeld met mensen
die verward zijn of aan een psychiatrische
aandoening lijden. Door de hoge druk op
de hulpverlening moeten die soms langer zelfstandig blijven wonen dan goed
voor hen is. Wij overleggen met zorgpartners hoe we deze mensen het best
kunnen ondersteunen. Sinds kort heeft
de gemeente daarvoor een coördinator
Persoonsgebonden Aanpak aangesteld,
die dat in goede banen moet gaan leiden.’

h schiedam.nl/woonoverlast

Woonoverlast melden?
Op de meldkaart achterop dit wijkmagazine vind je de telefoonnummers,
e-mailadressen en webpagina's waarop
je woonoverlast kunt melden. Ook
handig: op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid krijg je aan de hand van
een paar vragen over jouw situatie een
overzicht van wat je kunt doen om de
overlast te verminderen of te stoppen.

Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022

13

Buurtbeheerders
De ogen en oren
van Woonplus

Last van de buren? Ga in gesprek!

Als woningcorporatie is Woonplus niet
alleen verantwoordelijk voor passende
en betaalbare sociale huurwoningen,
maar draagt zij ook bij aan de leefbaarheid in de buurt. Een team van
buurtbeheerders, voorheen 'huismeesters', ziet erop toe dat de huurders prettig
kunnen wonen. Rian van Merode is al
een aantal maanden buurtbeheerder in
Oost. Ze vervult deze taak tijdelijk,
maar blijft in elk geval tot eind dit jaar.

Wat doet een buurtbeheerder?
‘Buurtbeheerders zijn de ogen en oren van
Woonplus. Ik houd in de gaten of alles in
en om de woningen in orde is. Aan de hand
van een vaste route door de wijk bezoek
ik alle woningen en appartementencomplexen om te zien of alles schoon, heel en
veilig is. Bij nieuwe huurders ga ik na een
aantal weken even langs om ze nog eens
extra welkom te heten en te horen of ze
hun draai inmiddels gevonden hebben. En
ik kom in actie als bewoners vragen hebben of aangeven dat er iets niet in orde is.’
Op welke zaken let je zoal?
‘Ik kijk bijvoorbeeld of achterommetjes en
doorgangen goed toegankelijk zijn, of er
geen rommel in de portieken staat en of
het groen volgens plan is onderhouden. In
wooncomplexen als die op de Snelliussingel of het Boerhaaveplein check ik onder
meer of alle verlichting het doet en of de
gemeenschappelijke ruimtes, zoals de hal
en de lift, goed zijn schoongemaakt.
14
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Maar ik kijk ook naar de directe omgeving
van de woningen. Als ik voor de deur of bij
de ondergrondse afvalcontainer grofvuil
zie staan, ga ik op de afsprakenlijst van
Irado na of daarvoor een ophaalafspraak
is gemaakt. Zo niet, dan maak ik een melding via de Buiten Beter-app.’

Met wie werk je samen?
‘Fijn wonen vraagt om meer dan een nette
en veilige woonomgeving. Uiteraard lopen
bewoners ook tegen andere zaken aan.
Bijvoorbeeld als het niet zo botert met
de buren of als ze moeite hebben met het
invullen van een aanvraagformulier voor
het een of ander. Veel vragen en problemen pak ik direct op, door in gesprek te
gaan of de bewoner naar de juiste persoon
of instantie te verwijzen. Als er meer aan
de hand is, kan ik terugvallen op mijn
directe collega, wijkbeheerder Michel,
en op mijn andere collega's bij Woonplus.
Bijvoorbeeld in het geval van ernstige

woonoverlast, als een woning voor illegale praktijken wordt gebruikt of als een
bewoner in psychische nood verkeert.
Waar nodig wordt dan geschakeld met
bijvoorbeeld Toezicht & Handhaving en
het wijkondersteuningsteam.’

Hoe vind je het werk?
‘Ik houd van contact met mensen en help
ze graag. Als je mij op straat of op een
Woonplus-locatie tegenkomt, kun je me
altijd aanspreken. Hoe meer wijkbewoners
en professionals ik ken en spreek, hoe sneller en beter ik met ze kan meedenken om
tot een leefbare buurt te komen.’
Rian is meerdere dagen per week in de wijk
en bezoekt alle Woonplus-locaties. Eind september kun je op woonplus.nl/buurtbeheer
zien wanneer ze op welke locatie is.
Ben je haar misgelopen? Bel dan tussen
8.00 en 13.00 uur met 010-2045100 om
een afspraak met haar te maken.

In de stad zijn je buren altijd dichtbij, wat al snel kan leiden
tot irritaties. Veel mensen vinden het moeilijk om daarover
met hun buren in gesprek te gaan. Ze zijn bang voor een vervelende reactie of denken dat praten geen zin heeft. Maar
door een gesprek uit de weg te gaan, groeit de kans dat zo'n
irritatie uitmondt in een serieus conflict. En misschien is
je buur zich er helemaal niet bewust van dat jij ergens last
van hebt.
De vrijwilligers van Buurtbemiddeling Schiedam helpen
buren om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een
oplossing te zoeken. De bemiddelaar gaat met beide partijen
in gesprek en peilt of ze willen meewerken aan een gezamenlijke oplossing. Als dat zo is, dan volgt een gesprek op
neutraal terrein, bijvoorbeeld in het wijkhuis. De buurtbemiddelaar leidt het gesprek in goede banen en helpt de buren
om de communicatie te herstellen en samen naar een oplossing te zoeken. Er worden afspraken gemaakt, waarmee de
buren vervolgens zelf aan de slag gaan. Na een week of zes
belt de bemiddelaar om te horen hoe het hen is vergaan en
of er nog verdere ondersteuning nodig is. In ruim tweederde
van de gevallen is de lucht daarmee geklaard.

r info@buurtbemiddelingschiedam.nl
h buurtbemiddelingschiedam.nl
VRIJWILLIGERSVACATURE
Buurtbemiddeling Schiedam zoekt vrijwilligers.
• Wil jij bijdragen aan een leefbaar Schiedam?
• Kun je goed luisteren?
• Kun je onpartijdig blijven?
Na een korte training ga je aan de slag als buurtbemiddelaar. Ook als je maar weinig tijd beschikbaar
hebt, kun je al van grote betekenis zijn!

Recht of krom?
Je huisbaas voert een huurverhoging door, terwijl er allerlei achterstallig onderhoud aan je woning is. Je wordt gekort op je uitkering
omdat je zoon na zijn scheiding tijdelijk bij je is ingetrokken. Of
je baas dreigt je te ontslaan omdat je niet wilt overwerken. Mag
dat eigenlijk allemaal wel? Met deze en vele andere juridische vragen kun je terecht bij de rechtswinkel. Hier bieden vrijwilligers
gratis rechtsbijstand aan Schiedammers die de kosten hiervoor
niet zelf kunnen dragen. Naast zaken op het gebied van huurrecht, sociaal zekerheid en arbeidsrecht adviseren ze je ook als
je bijvoorbeeld een product hebt gekocht dat kapot blijkt te zijn
(consumentenrecht) of als je een in jouw ogen onterechte parkeerboete hebt gekregen (bestuursrecht). Ook kunnen de vrijwilligers
met je meelezen als je een brief van een instantie hebt ontvangen
waarvan je de inhoud niet helemaal begrijpt.
Sommige zaken worden doorgestuurd naar gespecialiseerde
advocatenkantoren. Dit geldt bijvoorbeeld voor zaken waarbij
sprake is van zware overtredingen, waarin de ene partij meer
dan 2500 euro van de andere partij eist of waarbij grote belangen spelen, zoals voogdij over kinderen. De vrijwilligers bieden
hierin wel een luisterend oor en advies maar zullen je, als je dat
wilt, voor vervolgstappen doorverwijzen.
De rechtswinkel werkt niet op afspraak maar houdt twee keer per
week een inloopspreekuur in Wijkhuis Oost. Je kunt het best zo
vroeg mogelijk aanwezig zijn om er zeker van te zijn dat je aan
de beurt komt. Lees vooraf goed door wat je allemaal aan documenten moet meenemen. Deze informatie staat op de website.

] Wijkhuis Oost, Boerhaavelaan 79
v Elke maandag en woensdag, 18.00-20.00 uur
h rechtswinkelschiedam.nl
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CULTUUR IN OOST

Klanken van Schiedam
De ontmoetingen in het wijkhuis zijn op
de volgende data van 14.00-17.00 uur:

Samen met wijkgenoten muziek maken is ontspannend en leuk én het levert je nieuwe
contacten op. De Troubadours-zomeravonden van vorig jaar smaakten volgens iedereen die erbij was dan ook naar meer. En zie hier het vervolg: onder de naam ‘Klanken
van Schiedam’ staat de wijk ruim een jaar lang bol van de muzikale ontmoetingen –
op straat en in het wijkhuis. Oost maakt muziek, zingt en swingt! Doe je mee?

15 oktober 2022
12 november 2022
10 december 2022
14 januari 2023
11 februari 2022
11 maart 2023
8 april 2023
13 mei 2023
10 juni 2023
8 juli 2023
12 augustus 2023
9 september 2023
14 oktober 2023
11 november 2023
9 december 2023

In Klanken van Schiedam nemen de
Troubadours van Schiedam je mee op
een muzikale wereldreis langs allerlei stromingen, ritmes en stijlen. Je kunt de reis
van begin tot eind maken of af en toe een
stukje meereizen.

Meer informatie en aanmelden
Je kunt je aanmelden voor één datum,
maar je mag natuurlijk ook vaker meedoen. Het aantal deelnemers is beperkt,
dus laat zo snel mogelijk weten wanneer en
met hoeveel mensen je wilt komen.

Muzikale ontmoetingen in Oost

De Troubadours van Schiedam zijn muzikanten die hun thuisbasis in Schiedam
hebben. Ze komen uit alle windstreken
van de wereld en hun instrumentkeuze en
muzikale en culturele wortels zijn al even
divers. Wat hen bindt is hun liefde voor
muziek en het enthousiasme waarmee ze
die met hun stadgenoten delen.
Pop-up proeverijen
Op verschillende plekken in de wijk verzorgen de troubadours pop-up proeverijen,
waarin je onder het genot van een hapje
en een drankje kunt kennismaken met een
bepaald instrument of muziekgenre. Houd
je ogen en vooral je oren de komende tijd
16
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dus goed open en kom gezellig meedoen!
Een proeverij kan ook op verzoek worden georganiseerd. Zo hebben de buren
uit de Daltonstraat tijdens hun straatfeest
van troubadour Djembé Defi de djembé
leren bespelen. Weet jij een leuke plek
waar veel bewoners samenkomen, vraag
dan een proeverij aan, ook, of zelfs juist
als je denkt dat je geen muzikaal talent
hebt. Wie weet verras je jezelf!
Elke maand in het wijkhuis
Waar de data al wel van vaststaan, zijn de
muzikale ontmoetingen in het wijkhuis.
De middagen zijn, net als de proeverijen,
gratis toegankelijk voor alle bewoners van
Oost. Ervaring met muziek maken is helemaal niet nodig. Het gaat om het plezier
van het meedoen en van het samenzijn.
Wie nog een stapje verder wil, kan deelnemen aan een van de lessenseries. Daarover
vertellen we je graag meer in het volgende
wijkmagazine.

V 06-14559988 (Kari Kolstrup)
r info@sterkincompany.nl

Songwriting for kids (8-12)
Wat komt er allemaal kijken bij het
schrijven en opnemen van een song?
In de lessenserie Mijn klanken van
Schiedam leren kinderen van 8-12
jaar het van de besten: de mensen
van De Cultuurfabriek en één van de
troubadours, zanger/gitarist Marcel
Nieuwland. Reserveer snel je gratis
plekje! Dat kan via Kari (zie boven).

OOST IN ACTIE

Villamaatjes
op pad voor
het goede doel
Weer of geen weer, elke maandag, woensdag en vrijdag trekken Nancy Engels
en haar overbuurman Nicjico Schoonbrood om klokslag 19.00 uur de voordeur
achter zich dicht voor een stevige avondwandeling. Twee uur later keren ze, met
gemiddeld 10 kilometer in de benen en
moe maar voldaan, weer huiswaarts. Nancy
en Nicjico wandelen al jaren samen, om te
ontspannen en om fit te blijven. Sinds kort
zetten ze een tandje bij, want in oktober
gaan ze als Team Villamaatjes 20 kilometer lopen voor het Beatrix Spierfonds.
Uitlaatklep
Drie keer per week ’s avonds de deur uit,
gaat dat niet eens tegenstaan? ‘Ik heb
een drukke kantoorbaan en aan het eind
van de dag moet ik echt even mijn hoofd
leegmaken’, legt Nancy uit. ‘Wandelen
is daarvoor de perfecte manier. We zijn
lekker in beweging en kletsen onderweg
heel wat af. Over koetjes en kalfjes, maar
ook weleens over zaken die ons op het
werk dwarszitten.’ Nicjico voegt er met
een knipoog aan toe dat ook zijn vrouw
en Nancy's man blij zijn dat ze elkaars
uitlaatklep zijn. ‘We komen na elke wandeling met een opgeruimd humeur weer
thuis.’
Ontspanning door inspanning
Zelf zit Nicjico tijdens zijn werk als
ovenbouwer in de chemische industrie

allesbehalve stil, maar daarnaast heeft ook
hij veel behoefte aan beweging: ‘Voor mij
is inspanning de ultieme ontspanning. Ik
wandel, fiets, loop hard en ben trainer in
het jeugdvoetbal. Ik heb meermaals de
Roparun gelopen, dus voor die 20 kilometer draai ik mijn hand niet om’, lacht hij.
‘Bovendien is het leuk om naar een doel
toe te werken. Zelfs tijdens mijn vakantie
in Spanje heb ik lange afstanden gelopen,
in de bloedhitte en bergopwaarts!’
Sterker na ziekte
Het goede doel, geld inzamelen voor
onderzoek naar de behandeling van spierziekten, is niet voor niets gekozen. Nancy
werd tien jaar geleden getroffen door het
Guillain-Barré-syndroom, een aandoening waarbij de spieren plotseling ernstig
verzwakt raken. ‘Je kunt er gelukkig volledig van herstellen, maar dat is vaak wel
een lang proces. Bij mij duurde dat vijf

maanden. Door het Oranjepad te lopen,
wil ik laten zien dat er een weg terug is en
je zelfs sterker kunt terugkomen.’
Topteam
Op 8 oktober reist Team Villamaatjes af
naar Soestdijk. Daar zal nog een andere
sportieve straatgenoot zich bij hen aansluiten en gezellig met Nancy en Nicjico
meelopen: Mary van der Zouwen. Samen
streven ze ernaar om 1500 euro voor het
Beatrix Spierfonds binnen te halen. Wil
je deze drie kanjers uit de Villastraat helpen hun doel te bereiken, dan kun je een
donatie doen via onderstaande link of
QR-code. En mocht je ze een keer voorbij
zien stappen, steek dan even een duimpje
omhoog!

h 2022.hetoranjepad.nl/team/villamaatjes
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MONUMENTEN IN OOST
Verspreid door Oost herinneren tientallen koperkleurige gedenksteentjes aan
het lot van joodse wijkgenoten tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Deze zogeheten
‘Stolpersteine’ liggen op de plekken waar
zij voor het laatst in vrijheid woonden,
tot ze door de nazi's werden gedeporteerd en omgebracht.

Stolpersteine: een eerbetoon
aan joodse Oosterlingen

De letterlijke vertaling van Stolpersteine
is ‘struikelstenen’. Niet dat je je er daadwerkelijk aan kunt bezeren, want ze liggen
netjes ingemetseld in het trottoir. Maar
volgens de initiatiefnemer, de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig, struikelen
je hoofd en je hart erover als je de betekenis ervan tot je laat doordringen: in dit
huis, in jouw buurt, woonde iemand die
op een dag zomaar werd weggevoerd en
nooit meer is thuisgekomen.

geboortedatum van de oud-bewoner, de
deportatiedatum en de datum en plaats
waar diegene om het leven is gebracht.
Mensen die in het concentratiekamp tot
nummer werden gemaakt, krijgen met de
Stolpersteine als het ware hun naam terug.

Wereldwijd monument
Stolpersteine zijn handgemaakte betonnen steentjes van 10 x 10 centimeter,
met daarop een messing naamplaatje.
De eerste werd in 1996 gelegd in Berlijn. Inmiddels liggen er door heel Europa
verspreid ruim 90.000 Stolpersteine
in straten en trottoirs en komen er nog
dagelijks nieuwe bij. Samen vormen ze
één groot, wereldwijd monument voor
alle slachtoffers van het naziregime. Niet
alleen voor joodse mensen, maar ook voor
onder meer homoseksuelen, gehandicapten, dienstweigeraars en verzetsstrijders.
Volgens een joods gezegde is een mens pas
vergeten als zijn naam is vergeten. Daarom
wordt ieder slachtoffer met een eigen steen
herdacht en liggen er vaak meerdere op één
adres. Op het naamplaatje staat vermeld:
'Hier woonde', gevolgd door de naam en

De verhalen achter de namen
In Schiedam draagt de Stichting Stolpersteine Schiedam zorg voor de plaatsing van
de stenen. De vrijwilligers doen onderzoek
naar namen en adressen, en sporen eventuele nabestaanden op. Ook reconstrueren ze
aan de hand van foto's, verhalen en archiefstukken de levens van de gedeporteerde
stadgenoten. Zo krijg je op hun website een
kijkje in het leven van onder meer Margaretha Fierlier, die aan de Buys Ballotsingel
woonde, en dat van het gezin Van Kloeten
van het Newtonplein.
Om te laten zien waartoe systematische
uitsluiting van mensen kan leiden, organiseert de stichting tentoonstellingen en
schoolprojecten als ‘Oorlog in mijn Buurt’.
Hiervoor gingen leerlingen van basisschool
De Singel in gesprek met Schiedamse
ouderen die de oorlog hebben meegemaakt.
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Teleurgestelde dief
Eind 2019 werd Oost opgeschrikt door
de diefstal van de gedenksteen van Abraham Bobbe aan de Rotterdamsedijk. Voor
de dief zal de teleurstelling groot zijn
geweest: het messing naamplaatje is flinterdun en heeft nagenoeg geen geldelijke
waarde. De symbolische waarde ervan is
daarentegen niet in geld uit te drukken en
de verontwaardiging onder wijkbewoners
was dan ook groot. Binnen afzienbare
tijd brachten zij het benodigde geld bijeen voor een nieuwe gedenksteen. Deze
werd een paar maanden later opnieuw met
een officiële ceremonie onthuld, in het bijzijn van Abrahams kleindochter Lenneke.
Dit jaar worden de vermoedelijk laatste
Stolpersteine voor joodse Schiedammers
gelegd en richt de aandacht van de vrijwilligers zich op onderzoek naar namen
en adressen van onder meer verzetsstrijders. Want ook hun namen mogen nooit
worden vergeten.

h stolpersteineschiedam.nl

Archimedesstraat 6-B
Jacob Moppes (47 jaar)

Leo Amster (15 jaar)
Abraham Amster (13 jaar)

Boerhaavelaan 54
Jonas de Jong (45 jaar)
Sara de Jong-Penha (45 jaar)

Rotterdamsedijk 35-A1
Voor de huidige Grensflat
Levie Bilderbeek (50 jaar)
Sara Elisabet Bilderbeek-ten Brink (43 jaar)
Salomon Bilderbeek (19 jaar)
Froukje Bilderbeek (17 jaar)
Isaac Bilderbeek (13 jaar)

Boerhaavelaan 96-B1
Elkan Frank (51 jaar)
Marianna Frank-Cats (45 jaar)
Alexander Maurits Frank (21 jaar)
Maurits Alexander Frank (20 jaar)
Jonas Frank (18 jaar)
Eduard Frank (10 jaar)
Broersvest 2-L
Henri Sanders (46 jaar)
Rechel Davids-de Hes (65 jaar)
Broersvest 10-A
Eva van Dijk (77 jaar)
Koosje van Dijk (59 jaar)
Buys Ballotsingel 89-A
Margaretha Fierlier (37 jaar)
Galileistraat 56-A
Isaac van Baale (56 jaar)
Johanna van Baale-Meijer (57 jaar)
Samuel van Baale (30 jaar)
Meijer van Baale (25 jaar)
Sientje van Baale (21 jaar)
Lange Singelstraat 107-A2
Martinus Mesritz (22 jaar)
Newtonplein 9-A
Meijer van Kloeten (33 jaar)
Ursula van Kloeten-Israelowicz (23 jaar)
Yvonne van Kloeten (3 jaar)
Newtonplein 18-B
Rosa de Leeuw (34 jaar)
Maurits Jacob de Leeuw (26 jaar)
Professor Kamerlingh Onneslaan 99 -1
Marcus Amster (49 jaar)
Ester Amster-Moses (38 jaar)
Femmie Amster (16 jaar)

Rotterdamsedijk 208-A
Samuel Hijmans (37 jaar)
Annie Hijmans-van Praagh (37 jaar)
Michiel Hijmans (1 jaar)
Rotterdamsedijk 258-B2
Benjamin van Klaveren (52 jaar)
Flora van Klaveren-de Zoete (56 jaar)
Betty Jacoba van Klaveren (17 jaar)
Rosalie de Zoete (69 jaar)
Rotterdamsedijk 266-C
Samuel Groen (41 jaar)
Sara Groen-Cauveren (52 jaar)
Rotterdamsedijk 268-B2
Abraham Bobbe (38 jaar)
Rotterdamsedijk 296
Abraham van Westerborg (39 jaar)
Singel 206-A
David Bromet (57 jaar)
Naatje Bromet-Barmhartigheid (56 jaar)
Aron Bromet (31 jaar)
Roza Bromet-Emmerik (28 jaar)
Saartje Bromet (6 maanden)

Stationstraat 35-A
Levi Meijer Lipschits (26 jaar)
Martha Lipschits- Swaalep (24 jaar)
Grietje Lipschits (1 jaar)
Van Swindenstraat 55-B
Abraham Springer (31 jaar)
Sara Springer- Swaalep (31 jaar)
Philip Springer (9 jaar)
Samuel Springer (8 jaar)
Elisabeth Springer (5 jaar)
Mietje Springer (3 jaar)
Wattstraat 14
Ary Post (verzetsman) (45 jaar)
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september

Jaarlijkse poetsbeurt Stolpersteine
Elk najaar worden alle Stolpersteine
opgepoetst. Een groepje bewoners van
Oost helpt de stichting om de messing plaatjes weer te laten glimmen en
voorbijgangers op de betekenis van de
minimonumentjes te wijzen. Wie wil
helpen, is welkom om aan te sluiten.
De groep verzamelt zich op het Edisonplein. Voor poetsmateriaal wordt
gezorgd.

v Zaterdag 24 september 13.00 uur

Singel 234-A
Samuel Abraham Campignon (60 jaar)
Hanna Campignon-Meijer (58 jaar)
Stationstraat 27-A
Louis Wessel (31 jaar)
Elizabeth Wessel-Swaalep (27 jaar)
Klara Wessel (4 jaar)
Jacob Samuel Wessel (4 maanden)
Mietje Swaalep-Hamme (61 jaar)
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DE AGENDA VAN OOST
Op deze pagina staan de vaste activiteiten in de wijk. Maar er is nog véél
meer te doen! Kijk voor een compleet
en actueel overzicht op:
h wijkportaal.oostpactdoor.nl
Wijkhuis Oost
Boerhaavelaan 79 | 010-2451818
Jeugdbibliotheek Oost
Singel 24 | 010-7146300
De Wilgenburg
Land van Ris 6
Stukje bij Beetje
Singel 65 | 06-50593325

Huiswerkbegeleiding (groep 3-8)
15.30-16.30, Wijkhuis Oost

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Stoompje

Inloop bij de Vrienden van Oost
15.30-17.30, Wijkhuis Oost

Huiswerkbegeleiding (groep 3-8)
15.30-16.30, Wijkhuis Oost

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje

Eten met de Vrienden van Oost
17.30-19.30, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
19.00-22.00, Stukje bij Beetje

Familiemiddag elke tweede van de maand
14.30-16.30, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (NL Training)
18.00-21.00, Wijkhuis Oost

Klaverjassen
19.30-22.00, Wijkhuis Oost

Pingen en eten
17.30-19.00, Wijkhuis Oost

Nederlands voor Polen
19.00-21.00, Wijkhuis Oost

Plandelen
19.30-20.30 start bij Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (NL Training)
18.00-21.00, Wijkhuis Oost

Zumba
19.00-20.00, Wijkhuis Oost
Acoustic Monday jamsessie
19.30-23.00, Café Pleinzicht

WO EN S DAG
Nederlandse taalles (NL Training)
09.00-12.00, Wijkhuis Oost

Weerbaarheidstraining voor jongeren
18.30-19.30, Wijkhuis Oost
Inloop voor jongeren
19.00-21.00, Wijkhuis Oost
Zumba
19.30-20.30, Wijkhuis Oost

Café Pleinzicht
Hoek Singel - PKO-laan

D I N S DAG

Nederlandse taalles (DOCK)
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

Het Schieveldje
Hoek Stationstraat/Celsiusstraat

Bloedafname St. Franciscus Vlietland
09.00-09.30, Wijkhuis Oost

MiM - Poolse moeders en peuters
10.00-12.00, Wijkhuis Oost

D O N D ER DAG

Het Stoompje
Marconiweg

Nederlands voor Chinezen
09.30-11.00, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
13.00-16.00, Stukje bij Beetje

Nederlandse taalles (DOCK)
09.00-11.00 Wijkhuis Oost

M A A N DAG

Mantelzorgcafé elke laatste van de maand
10.00-12.00, De Wilgenburg

Nederlandse taalles (Taalkans)
13.30-16.30, Wijkhuis Oost

Schoon plein en koffie bij droog weer
10.00-12.00, Van ’t Hoffplein

Nederlandse taalles (NL Training)
13.00-16.00, Wijkhuis Oost

Knutselmiddag - voor kinderen
14.00-16.00, Wijkhuis Oost

Naaicursus
09.00-11.00, Wijkhuis Oost
19.00-21.00, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (DOCK)
13.00-15.00, Wijkhuis Oost

Nederlandse taalles (Taalkans)
13.30-16.30, Wijkhuis Oost

Lela’s - Bulgaarse moeders
14.00-16.00, Wijkhuis Oost

StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje

Bewegen voor ouderen
13.30-14.30, Wijkhuis Oost

Kinderboekenuitleen
12.15-14.30, Jeugdbibliotheek Oost
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StreetruleZ - sport voor kinderen
14.00-16.00, Het Schieveldje
14.30-16.30, Het Stoompje
Pleintuinieren bij droog weer
15.00-zonsondergang, Van ’t Hoffplein
Muziekstudio Akademix - voor jongeren
16.00-21.00, Wijkhuis Oost op afspraak

V R I J DAG
Bloedafname St. Franciscus Vlietland
09.00-09.30, Wijkhuis Oost

Poolse taal- en cultuurles even weken
10.00-13.00, Wijkhuis Oost
Huiswerkbegeleiding voor Poolse kinderen oneven weken
10.00-13.00, Wijkhuis Oost
Vioolles
10.30-11.30, Wijkhuis Oost
Klanken van Schiedam elke tweede zaterdag van de maand m.i.v. 15 oktober
14.00-17.00, Wijkhuis Oost

Creaclub - voor volwassenen
09.00-12.00, Wijkhuis Oost

ZO N DAG

Samenspel - voor kleuters
09.30-11.30, Wijkhuis Oost

Kinderactiviteiten scouting Oasiskerk
10.00-13.00, Wijkhuis Oost

Open mozaïekatelier
10.00-13.00, Stukje bij Beetje

Open mozaïekatelier
13.00-16.00, Stukje bij Beetje

Inloop bij de Vrienden van Oost
10.30-12.00, Wijkhuis Oost

Petje af - aanmelden noodzakelijk
14.00-16.00, Jeugdbibliotheek Oost

Kinderboekenuitleen
14.30-17.00, Jeugdbibliotheek Oost

Bulgaarse Kerk
16.00-17.30, Wijkhuis Oost

Hiphopdansen
16.00-18.00, Wijkhuis Oost

Dagbesteding 55+
10.00-12.30, Wijkhuis Oost

Muziekstudio Akademix - voor jongeren
16.00-21.00, Wijkhuis Oost op afspraak

Wijkmiddag WOT/DOCK/SOW
13.00-15.00, Wijkhuis Oost

Bulgaarse volksdans
18.30-20.30, Wijkhuis Oost

Inloopspreekuur BVSO
13.00-16.00, Wijkhuis Oost

Z ATER DAG

Van 29 september t/m 6 oktober is het
weer de Schiedamse Week van het
Geluk. Op verschillende plekken in de
wijk kun je deelnemen aan activiteiten
of aanschuiven voor een kopje koffie
met wat lekkers. Je vindt alle activiteiten op wijkportaal.oostpactdoor.nl.
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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IK ONDERNEEM IN OOST

10 vragen aan ...
Alexandra Stok woont én onderneemt
in Oost en neemt voor het wijkmagazine een kijkje in de keuken bij andere
ondernemers. In deze editie interviewt
ze Anthony Bardouille, de nieuwe
eigenaar van Boekhandel ’t Centrum
aan de Korte Singelstraat.

1. Wie ben je en wat doe je?
‘Ik ben Anthony Bardouille, geboren op
Aruba en op mijn negende naar Nederland
gekomen. Sinds drie jaar woon ik met mijn
vrouw en dochter in Oost. Na een carrière
als servicemedewerker bij de Nederlandse
Spoorwegen ben ik het ondernemerschap
ingerold en nu ben ik de trotse eigenaar
van Boekhandel ’t Centrum.
Ik geloof in het delen en vertellen van
verhalen en in de toekomst van strips. Die
visie deelde ik met de vorige eigenaren,
Bep en Mar van der Graaf. We raakten bevriend en van het een kwam het
ander. Ze zagen dat ik hun levenswerk
met dezelfde passie zou kunnen voortzetten. Geweldig dat ik dat nu mag doen!’
2. Wie werken er nog meer?
‘Rina, de dochter van Bep en Mar, springt
drie dagen per week bij in de winkel.
Samen laten we een nieuwe generatie kennismaken met strips. Mijn zusje Cindy
en oud-NS-collega Esra helpen met de
communicatie. Esra plaatste laatst iets op
TikTok en een half uur later stond er een
meisje voor de deur die dat had gezien.
Zo trekt de winkel nu ook een jonger
publiek. Ze komen meestal speciaal voor
de Engelstalige strips.’

Een winkel
vol verhalen
Anthony Bardouille
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3. Waar en sinds wanneer?
‘De naam doet anders vermoeden, maar
we zitten toch echt in Oost. De winkel
bestaat al sinds 1968 en is de op een na
oudste stripboekenwinkel van Nederland.
In 2021 werd ik officieel eigenaar, maar
daarvóór was ik al gestart met verbouwen
en vooral: opruimen. Elke vierkante centimeter van het pand was in gebruik.’
4. Wat staat er op je bucketlist?
‘Geen hele gekke dingen, want ik ben een

rustig type. Maar na de verbouwing wil
ik heel graag op vakantie! Naar Aruba of
op een cruise door het Caribisch gebied.’

5. Waar ben je trots op?
‘Wat ik voor ogen had, krijgt steeds meer
vorm. Mét behoud van een stuk historie
en de ziel van de winkel. Vaste klanten
en omwonenden zien en waarderen dat.
Er waren wat zorgen over wat er met dit
pand zou gebeuren na het overlijden van
Bep. Zou het een woonhuis worden of de
zoveelste coffeeshop? Nu hoor ik dat ze blij
zijn met wat ik aan het doen ben.’
6. Wat was je grootste blunder?
‘Teveel werk tegelijkertijd aannemen! Ik
werk heel grondig en zorgvuldig en dat
kost veel tijd. Dat doet ik bewust, want
ik doe het met liefde en denk graag vooruit. Het is een investering in de toekomst,
zodat ik de komende dertig jaar niks meer
hoef te doen. Dus nu even met oogkleppen
op hard doorwerken en daar straks enorm
van genieten. De inzet qua tijd, geld en
energie zijn het nu al waard.’

van creatieveling EGL uit De Gorzen.
Binnenkort starten we ook met de verkoop van cosplay- en fantasy-outfits.’

‘Lokaal met een
verhaal heeft de
toekomst’
9. Wat zijn de toekomstplannen?
‘Allereerst de verbouwing afronden en een
openingsfeestje houden. Dan mag iedereen iets bijzonders aantrekken. Rina heeft
al toegezegd dat ze gothic gaat! Ook wil
ik nog veel meer lokaal creatief talent een
podium geven.
Verder komt er in de kelder een ruimte

voor workshops, lezingen en signeersessies, of om bordspellen te spelen. En
uiteindelijk wil ik hier buiten op het balkon een bakkie koffie kunnen aanbieden
zodat het, net als vroeger, een sociale ontmoetingsplek wordt.’

10. Wat is jouw gratis tip?
‘Denk op lange termijn en gebruik je creativiteit. Investeer in je woning, winkel en
in relaties. Dat levert altijd wat op!
Aan mijn collega-ondernemers zou ik
willen zeggen: ga voor jezelf na wat het
unieke verhaal van jouw winkel is. Onderscheid je door spullen met een verhaal te
verkopen. Lokaal met een verhaal heeft
absoluut de toekomst!’

] Korte Singelstraat 20-B
h tiktok.com/@centrumstrips

7. Wat maakt ondernemen in Oost leuk?
‘Oost is kleinschalig, maar heeft grote
potentie. Laatst had ik een groepje Portugezen in de winkel, die waren er speciaal
voor naar Schiedam gekomen!
Natuurlijk valt er in de wijk altijd wel wat
te verbeteren, maar dat kan alleen als je
met een positieve blik naar de dingen
kijkt. En dat is hoe ik kijk.’
8. Waarom moeten we langskomen?
‘Uiteraard voor de strips en in het bijzonder voor het werk van lokaal talent. Zo
verkopen we prachtig werk van striptekenaar Sterric, die hier verderop in de straat
woont, en zelfgemaakte tassen en kleding

Van links naar rechts: eigenaar Anthony Bardouille, vrijwilliger Rina van der Graaf en EGL,
een van de lokale talenten wiens producten in Boekhandel 't Centrum te koop zijn.
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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DUURZAAM OOST

24 tips

om je energierekening te verlagen

Met de huidige hoge energieprijzen én de naderende koude
maanden is het verstandig om stil te staan bij de mogelijkheden
om energie te besparen. De goedkoopste – en meest duurzame
– energie is energie die je niet gebruikt. Met deze tips kun je
een heleboel energie en dus geld besparen. De meeste tips gaan
over het aanpassen van gewoonten en kosten dus helemaal niets!
Vind je het lastig om te bepalen wat in jouw woonsituatie het
best is? De vrijwillige energiecoaches van Energiek Schiedam

kunnen je daarbij helpen. Energiek Schiedam is een bewonersinitiatief van Schiedammers die willen bijdragen aan een schone
en betaalbare energievoorziening voor iedereen.
Als inwoner van Schiedam vraag je eenvoudig een gratis persoonlijk adviesgesprek aan. De energiecoach bekijkt je woning
en geeft aan hoe je deze energiezuiniger en comfortabeler kunt
maken. Het advies is 100% gratis, onafhankelijk en vrijblijvend.

h energiekschiedam.nl/energiecoaches

Meten is weten en weten is
verbeteren: houd je verbruik
bij met een slimme meter en
een app.

Verwarm en verlicht alleen
ruimtes waar je (vaak) verblijft
en houd alle tussendeuren
gesloten.

Installeer een slimme, modulerende thermostaat die je
woning gelijkmatig verwarmt.

Verlaag ’s avonds de thermostaat een uur vroeger naar
15°C, bij vloerverwarming
naar 18°C.

Douche niet langer en warmer
dan nodig en installeer een
waterbesparende douchekop.

Laat de kraan niet onnodig
lang lopen en stel de temperatuur in op maximaal 60°C.

Je was wordt ook op lagere
temperaturen schoon,
warmer dan op 40°C wassen
is meestal niet nodig.

Zet de vaatwasser, wasmachine of droger alleen aan
als deze vol is en kies voor de
ecostand.

Plak radiatorfolie tussen je
radiator en de buitenmuur
om de warmte binnen
te houden.

Ontlucht radiatoren regelmatig en zorg dat meubels de
warmte niet kunnen tegenhouden.

Sluit ’s avonds de gordijnen
om de warmte binnen te
houden (kort ze in boven
radiatoren).

Vervang gloeilampen door
spaarlampen (80% zuiniger)
of ledlampen (90% zuiniger).

Heeft je energieleverancier
piek- en daltarieven?
Gebruik apparaten dan in de
goedkopere daluren.

Kies de juiste maat pan en de
juiste kookpit en gebruik een
deksel om het eten sneller te
garen.

Plaats de koelkast zo’n 10
centimeter van de muur en
houd het condensrooster
stofvrij.

Door bevroren eten te ontdooien in de koelkast hoeft
de koelkast minder hard te
werken.

Geef tocht en vocht geen
kans: kit kieren dicht en
plaats tochtstrips en een
brievenbusborstel.

Heb je geen gesloten
ventilatiesysteem, zet dan
dagelijks 15 minuten de
ramen open voor ventilatie.

Stel de temperatuur van je
cv-ketel zo laag mogelijk
in, op 50°C of liefst nog wat
lager.

Voorkom sluipverbruik: laat
apparaten niet op stand-by
staan maar schakel ze helemaal uit.

Stel de temperatuur van de
vriezer in op maximaal -18°C
en ontdooi deze minstens 2 x
per jaar.

Verdeel producten over de
schappen en stel de temperatuur van de koelkast in
op 5 tot 6°C.

Doe de deur van de koelkast
of vriezer zo kort mogelijk
open en controleer of deze
goed sluit.

Een oud apparaat vervangen
door een nieuwe met het
A-label verdient zich vaak
snel terug.
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OPGROEIEN IN OOST

stijn (13)

hoe was
jouw zomer?
De zomervakantie zit er alweer op.
We vroegen een aantal kinderen
uit Oost wat ze in de zomermaanden hebben gedaan en kregen deze
superleuke tekeningen en foto's toegestuurd.
Wil jij ook laten zien hoe jouw
zomer was? Mail je tekening, foto of
geschreven verslagje naar de redactie via wijkmagazine@oostpactdoor.nl.
Dan zetten wij het op sociale media!

Jona

s (7)

Eva (7)

In Le Mans zag ik veel raceauto’s!

robin (9)
Heel veel zwemmen, een nieuwe vriendin
gemaakt (Elin) en met haar en mijn zus
Eva naar Burgers' Zoo geweest.

Strand!

brun

l ana (4)

ali (10)

Voetballen in de tuin, midgetgolfen en heel
veel zwemmen in de Achterhoek.

o (8)

Even een dutje met teddybeer in mijn zandbed!

Cool!

Heel veel ijsjes en lekkers eten.
Zwemmen, spelen, klieren en
vooral relaxen.

dam
ia

abigail (9)
Naar het zwembad, lezen, gamen, muziek
luisteren en Snapchat!
26
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noor (7)
n (5)

Ik ben naar het strand geweest en heb met
water en zand gespeeld. Zo, nu ben ik klaar
met vertellen.
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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OOST ONTMOET
Wist je dat wie zijn buren kent zich
veiliger, minder eenzaam en gelukkiger voelt? Uit onderzoek blijkt dat het
groeten van bekenden al bijdraagt aan
je geluksgevoel!
Inge van Harten woont in Oost,
schrijft graag en knoopt voor het
wijkmagazine een praatje aan met
een willekeurige wijkgenoot. Voor
deze editie werd dat Aliën Landburg
uit de Kepplerstraat.

Buurtpraatje
met Inge

In het vorige wijkmagazine sprak ik met
Marsha uit de Halleystraat, die ik al wandelend op straat tegen het lijf liep. Op weg
naar de kapper vroeg ik me af wie ik voor
deze editie zou ontmoeten. Wie weet die
ene man die ik op een warme dag bij zijn
voordeur een opblaaszwembadje zag vullen voor de buurtkinderen ...?
Op de terugweg fietste ik over de Singel
langs de Kepplerstraat. Vanuit mijn ooghoeken zag ik een man zijn auto wassen.
Ik stopte en vroeg hem of hij wilde meewerken aan een buurtpraatje. ‘Leuk, ik
houd van praten!’ We spraken af dat ik
een uurtje later zou terugkomen.
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Als ik kom aanfietsen, zwaait hij net zijn
vrouw uit, die met een blinkend schone
auto naar de sportschool vertrekt. We
nemen tegenover elkaar plaats in zijn
voortuin – ik op een houten bankje, Aliën
op een kruk voor zijn schuur, of zoals hij
het noemt zijn ‘manhok’. Een plek om
een sigaretje te roken en een goed boek
te lezen. Aliën heeft een brede interesse:
van Spaanstalige literatuur tot romans.
Ons gesprek kan beginnen, al wordt
het regelmatig onderbroken doordat hij
enthousiast een voorbijganger begroet.

Wie ben je?
‘Ik ben Aliën Landburg, 41 jaar oud en
half Antilliaan, half Surinamer. Ik werk
als compliance officer in de verzekeringsbranche en zie toe op de handhaving van
de AVG, de privacywet.’
Hoe lang woon je hier al?
‘Nadat mijn vriendin en ik op Curaçao het
lyceum hadden afgerond, besloten we dat
we ons in Nederland verder wilden ontplooien. We gingen studeren in Utrecht
en kregen allebei een kamertje in Zeist.
Dat was een behoorlijke cultuurshock.
Alles was anders: de taal, de richtlijnen,
het eten en niet te vergeten het weer.
Na drie jaar veranderde ik van studie en
gingen we op Rotterdam-Zuid wonen.
Weer drie jaar later was er een kindje op
komst – onze dochter is inmiddels 18 –
en verhuisden we naar Schiedam, aan
de Nieuwe Haven. Sindsdien beschouw
ik mezelf als Schiedammer. Sinds 2012
wonen we hier in de Kepplerstraat.’
Heb je contact met buren in de straat?
‘We hebben met aardig wat buren contact, veel meer dan toen we nog in het
centrum woonden. Het is niet moeilijk

om contact te maken. De meeste mensen
staan ervoor open, maar iemand moet wel
de eerste stap zetten.
Onze straat vergrijst en er wonen veel verschillende soorten mensen bij elkaar. In
de straat hierachter organiseren de bewoners van de koophuizen ieder jaar een
gezamenlijke straatbarbecue. Zoiets zou
ik hier in de Kepplerstraat ook wel willen. Misschien moet ik als ‘gangmaker’
iedereen maar eens bij elkaar roepen om
dat van de grond te krijgen.’

Wat zou je willen delen met je wijkgenoten?
‘Ik woon hier fijn en heb hier vrienden en
kennissen. De winkels van de binnenstad
zijn binnen handbereik en Rotterdam en
de uitvalswegen zijn lekker dichtbij.
Schiedam is een heel leuke stad, maar er
kan nog wel het een en ander beter. We
hebben hier te vaak te maken met drugsoverlast en geweld. De omgeving van
de Boerhaavelaan is erg vuil en plekken
als het Stationsplein voelen niet veilig.
Meer politie op straat kan dat voorkomen, maar ik zie van hun kant vooral veel
inzet achteraf, als incidenten al hebben
plaatsgevonden.
Ook zie ik dat veel bewoners in de problemen zitten, bijvoorbeeld omdat ze de
hoge energierekening niet kunnen betalen. Maar vaak weten ze niet waar ze
terecht kunnen voor hulp. Misschien
beheersen ze de taal niet goed of zijn ze
bang om elkaar om hulp of advies te vragen. En dan kan het lang, té lang duren
voordat ze bij het WijkOndersteuningsTeam in beeld komen. Mijn vriendin en
ik weten uit eigen ervaring wat het WOT
kan betekenen; ze hebben onze geholpen
met het aanvragen van medische faciliteiten voor onze zoon.’

Wie in Oost zou je graag beter willen
leren kennen?
‘De politiek verantwoordelijke personen.
Ook buiten campagnetijd zouden politici
zich moeten afvragen: wat hebben mijn
stemmers nodig?’

‘De meeste mensen staan open voor contact,
maar iemand moet de eerste stap zetten.’
Ik beloof Aliën dat ik hem in contact zal
brengen met de wijkregisseur van Oost:
Ursula Rutten. Zij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en heeft korte lijntjes
met onder meer de wijkagent en Toezicht
en Handhaving.

‘Wacht!’, zegt Aliën als we hem voor zijn
manhok op de foto willen zetten. Even later
houd ik een keukentrap - én mijn hart - vast.
De ‘gangmaker’ van de Kepplerstraat klimt
op het dak. De buren kijken hun ogen uit.
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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Familieverhalen
uit Oost
Voor ‘Familieverhalen uit Oost’,
een project van de cultuurscouts van
Stichting Mooi Werk, deelden veertien wijkbewoners een persoonlijke
herinnering aan hun familie. De
herinneringen hebben stuk voor stuk
iets intiems en unieks, maar ook iets
herkenbaars en universeels: wat het
betekent om lief te hebben en verbonden en geborgen te zijn, en hoe het is
om afscheid te nemen en opnieuw te
beginnen.
Creatieve ondernemers uit de wijk
tekenden de verhalen op, portretteerden de vertellers en bouwden er
een expositie omheen. Die werd eind
2019 geopend op Singel 24 en zou
vervolgens gaan reizen langs andere
locaties in de wijk. Door corona is dat
er helaas niet van gekomen. In Oost!
geven we enkele verhalen alsnog de
aandacht die ze verdienen.

Ik ben geboren aan de Rotterdamse kant
van de Hogenbanweg, maar voel me een
echt kind van Oost. Ik woonde mijn hele
jeugd op Singel 113, samen met mijn
ouders en twee jongere broers. Je zou
het nu niet meer zeggen, maar de Singel
was indertijd een levendige winkelstraat.
Naast chique winkels als juwelier Adriaanse en Pel Mode zaten er bruine cafés en
‘kleine ondernemers’, zoals de oude man
op de hoek die verse eieren uit de kippen30
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ren in zijn achtertuin verkocht. Ons huis
stond op de kop van de Oostsingel, naast
patatzaak Kocken. Het was oud en alles
schudde als de stadsbus langsreed.
Veel winkeliers woonden boven hun zaak,
dus ook ’s avonds en in het weekend was er
volop gezelligheid. Er woonden veel kinderen van mijn leeftijd in de buurt. We
speelden altijd buiten: verstoppertje bij het
stadskantoor of voetbal op ‘het veldje’, het
huidige Land van Ris.
Ik was nogal een avontuurlijk kind. Mijn
ouders waren me regelmatig kwijt. Dan
troffen ze mijn driewieler slordig geparkeerd naast het stadskantoor en wandelde
ik doodleuk in mijn uppie door de Hoogstraat.

weg te vinden. Ik vind dat belangrijk,
dat een kind écht kind kan zijn. Wat
ze ons ook meegaven, is de liefde voor
kunst. Het geslacht Gootjes heeft aardig
wat beeldend kunstenaars voortgebracht.
Mijn opa Henderickx van moederskant
heeft het glas-in-lood van de inmiddels
gesloopte Sint-Liduinakerk gemaakt
en opa Gootjes was tekenleraar op een
middelbare school. Mijn vader was politiek tekenaar en mijn moeder was heel
muzikaal en speelde niet onverdienstelijk piano. Mijn broers spelen piano en
gitaar, en ik ben drummer. Samen hebben we in verschillende bandjes gespeeld,
wat onder meer resulteerde in twee gothic
albums begin jaren negentig.

Marcel Gootjes

Eerbetoon aan mijn schoonvader
Op de voorlaatste dag van groep 3 op de
Sint Jan Aloysiusschool had ik er geen
zin meer in en besloot ik dat voor mij de
vakantie alvast zou beginnen. Ik verzon
een smoes en vertelde de juf dat ik de
laatste dag niet kon komen. En ik ging
lekker buiten spelen. Mijn ouders kwamen er uiteraard achter. Ik kreeg voor de
vorm een standje, maar ze konden er stiekem hartelijk om lachen.
Mijn ouders hebben mij en mijn broers
alle ruimte gegeven om de wereld te ontdekken en met vallen en opstaan onze

Familie betekent voor mij: er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn en elkaar steunen als
dat nodig is. Zo’n band heb ik niet alleen
met mijn eigen familie, maar had ik ook
met de ouders van mijn vrouw Ilonka.
In 1999 werd onze zoon Lennon geboren.
Hij was een moeilijke slaper, en mijn vader
gaf ons daarom een speeldoosje met het
instrumentale ‘Love Theme’ uit The Godfather. Dat hebben we zeker twee jaar lang
elke avond afgespeeld.

daarop bleek mijn schoonvader ongeneeslijk ziek te zijn. Dat was een zware tijd.
Op zulke momenten vinden wij troost in
muziek. De melodie uit het speeldoosje
was inmiddels zo met ons leven vervlochten dat er spontaan een bijpassende tekst
bij Ilonka opkwam. Het werd een eerbetoon aan haar vader. Het klonk zo mooi
dat we de studio in zijn gedoken en het lied
hebben opgenomen. Mijn schoonvader
was diep ontroerd en sprak de wens uit dat
het op zijn uitvaart zou worden gedraaid.
Dat hebben we uiteraard gedaan.
Het speeldoosje is ons nog steeds zeer
dierbaar. Steeds als we de melodie horen,
herinneren we ons het verdriet om het
einde van het leven van mijn schoonouders, maar ook de blijdschap om de
geboorte van onze zoon.
Lennon is inmiddels 23 jaar, werkzaam in
– hoe kan het anders – het grafische vak én
gezegend met muzikaal talent. De appel
valt wederom niet ver van de boom. En op
onze beurt laten Ilonka en ik hem vrij om,
in zijn eigen tempo en op zijn manier, zijn
eigen weg te vinden.

Wil je het lied van Ilonka beluisteren?
Ga dan naar tinyurl.com/y563ykld of
gebruik onderstaande QR-code.

Toen Lennon een jaar oud was, overleed mijn schoonmoeder plotseling. Kort
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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SCHOON OOST

Niks doen is geen optie
We zijn allemaal vrij om te bepalen waar we onze energie in steken. Niet iedereen zal ervoor kiezen om op straat de troep van een
ander op te ruimen. Ik wel. En ik ben niet alleen: steeds meer wijkgenoten prikken, af en toe of regelmatig, een stukje Oost schoon.
Sinds twee jaar loop ik samen met mijn ‘afvalmatties’ een rondje
door Oost. We verzamelen elke dinsdagavond om 19.30 uur bij
het wijkhuis en bedenken ter plaatse welk stukje we gaan aanpakken. Irado verzet een hoop werk maar is niet altijd in staat om alles
op te ruimen. Dus zo vullen we elkaar mooi aan.

Het is niet ons afval.
Maar het is wel onze wijk!
Sommige mensen vinden het onzin dat wij afval van onze wijkgenoten opruimen. We horen regelmatig opmerkingen als ‘dat is
toch de taak van Irado?’ of ‘iedereen moet z’n eigen troep opruimen’. Dat is ook zo. Maar als rommel eenmaal op straat ligt, is het
van niemand. Dan wordt het een feestmaal voor de meeuwen en
zitten wij vervolgens in de viezigheid. Terwijl we allemaal liever in
een schone en mooie wijk wonen. Kortom, een bijgeplaatste afvalzak moet dus zo snel mogelijk van straat en een uitpuilende
prullenbak moet zo snel mogelijk bij Irado worden gemeld.

GROEN OOST
Kitty wil graag duurzamer leven.
Minder afval produceren, langer met
spullen doen en 'groener' schoonmaken.
Dat lukt met vallen en opstaan. In Oost!
deelt ze haar ervaringen en geeft ze tips
waarmee ook jij aan de slag kunt.

Dit is hoe ik het zie: we hebben wereldwijd, niet alleen in Schiedam, een probleem met afval en zwerfafval. Dat lossen we niet op
met wijzen naar een ander of naar Irado. We kunnen alleen kiezen: help ik mee aan een oplossing of werk ik die tegen? Kies je
ervoor om niets te doen, dan is dat in mijn optiek passief tegenwerken. Dus wat doe ik? Ik kijk hoe ik minder afval kan produceren.
Wat nog bruikbaar is, breng ik naar Het Goed. Wat echt op is,
gaat naar de grofvuilinzameling of de milieustraat. Zie het maar
als EHBO aan de aarde.
En als je afval op straat ziet liggen? Probeer je dan eens voor te
stellen dat je bij Irado werkt. Je ronde zit erop en je hebt de wijk
schoon en netjes achtergelaten. Vijf minuten later zet één iemand
z’n afvalzak naast de container. Weer vijf minuten later komt een
groepje meeuwen gezellig buurten. Een voorbijganger slaat het
tafereel gade en loopt vervolgens hoofdschuddend door.
Het is niet ons afval. Maar het is wél onze wijk. Dus ... Help
jij ook een handje mee?

Creatief met groen

Jeni Vasileva woont met haar man en dochter
in Oost en fotografeert graag. Voor het wijkmagazine trekt ze met haar camera de wijk in
om foto's rond een bepaald thema te maken.
Deze zomer is dat, hoe kan het ook anders,
de zomer zelf. Door heel Oost zijn bewoners op allerlei creatieve manieren aan het
tuinieren geslagen, vaak op een piepkleine
oppervlakte. Een inspiratiebron voor iedereen die van een groene wijk houdt.

l instagram.com/_photo_adventure

Mijn tips
► Als ervaren afvalruimer kan ik je vertellen dat het belangrijkste dat je mee moet nemen is: je goede humeur. Laat
frustraties niet de boventoon voeren. Ruim monter en vol
goede moed die vieze bende op en kijk nog eens tevreden
achterom naar dat schone grasveldje.
► Ook meenemen: je Irado-afvalpas en je telefoon met daarop
de Buiten Beter-app. Maak melding van geblokkeerde of
volle containers. Meld grofvuil. Meld volle prullenbakken.
32
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Op de achterkant van dit magazine zie je nog veel meer
mogelijkheden om meldingen te maken.
► Maak een praatje met de mensen die je tegenkomt.
► Samen opruimen is gezellig. Start een groepsapp met je
buren of je straat en spreek af wanneer je gaat.
► Of sluit aan bij mij en mijn matties. We vertrekken elke
dinsdagavond om 19.30 uur vanaf het wijkhuis (Boerhaavelaan 79).
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ARCHITECTUUR IN OOST

Flatgebouw De Grens
Aan het eind of – andersom geredeneerd – aan het begin van de Rotterdamsedijk torent flatgebouw De Grens hoog boven de omliggende bebouwing uit. Het
gebouw markeert letterlijk de grens tussen het Schiedamse en het Rotterdamse
deel van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse, en de grens tussen stad en haven.
Dat ‘de grensflat’ in Oost staat, ontdekken vele bewoners misschien pas als ze dit
artikel lezen.

waardoor er twee zijn omgevallen en er
‘Flat Bouw de Grens’ staat. Een statement
van de bewoners? We besloten het hun te
gaan vragen. Op de volgende pagina’s lees
je een interview met Loes, Jeroen, Geert
en Denise.

De lange rijen balkons met afgeronde
hoeken en de ronde raampjes in het trappenhuis doen een beetje denken aan een
schip. Daarmee is het gebouw perfect op
z'n plaats, op de rand van stad en haven.
De grensflat is een mooi voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur. Na de Tweede
Wereldoorlog was de woningnood hoog
en moesten bouwprojecten letterlijk en
figuurlijk snel van de grond komen. De
eerste paal werd in 1950 geslagen en het
jaar erop al werden de 89 woningen opgeleverd. Het contrast tussen deze moderne
hoogbouw en de woningen in het benedendijkse Oost moet indertijd groot zijn
geweest. De grensflat staat op het hoger

Het artikel hiernaast verscheen in december 1949 in het maandblad De Schiedamse
Gemeenschap. Kort na de oplevering in
1951 schreef datzelfde blad lyrisch:
‘De Oostkant van de stad is nooit af geweest.
Ongemerkt sprongen trams en auto's over
het stuk onbebouwd Rotterdam heen Schiedam binnen. Nu staat er de torenflat als een
kolossale affiche tegen de lucht gezet: 'Dit
is Schiedam. Het nieuwe Schiedam.' Het
Schiedam, dat door particulier initiatief
en stimulerende overheidszorg een gebouw
rijker werd. Een gebouw, dat vertelt van
nieuwe mogelijkheden en van energieke durf
in een stad, die plotseling zichzelf begon te
ontdekken.’

34
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gelegen deel van de wijk en telt daarbovenop maar liefst negen verdiepingen. Er
was in die dagen nog een modern snufje
dat de aandacht trok, iets wat men alleen
uit de luxe warenhuizen kende: een lift.
De architecten van de flat, het Schiedamse
bureau Spruyt & Den Butter, tekenden
onder meer ook voor het AMEC-gebouw
op het Stationsplein. Dit wordt momenteel volledig in een nieuw jasje gestoken.
De grensflat daarentegen staat er ruim
zeventig jaar later nagenoeg onveranderd
bij. Ook de letters boven de ingang schijnen nog origineel te zijn. Ze zitten echter
niet meer zo stevig op de luifel bevestigd,
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WIJ WONEN IN OOST

gebouw nam om ongezien naar binnen te
glippen. Zoveel late avondjes waren fysiek
soms niet meer bij te benen.
In dezelfde tijd kwam Loes in de flat
wonen. Ze had het er meteen naar haar
zin, ook al was ze een van de jongsten.
Inmiddels is ze zelf van de oudere generatie, maar ze heeft nog energie voor tien.
Die steekt ze onder meer in haar vrijwilligerswerk als secretaris én penningmeester
van de VvE. Over verhuizen peinst ze niet:
waarom zou ze met een prachtige, gelijkvloerse woning zo dichtbij de stad?

Drie van de vier VvE-bestuurders: Geert, Jeroen en Loes

Geert Reitsma, Jeroen van Prooijen, Loes Borburgh en Denise Haas vormen het
bestuur van de Vereniging van Eigenaren van Flatgebouw De Grens. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes,
maar zitten ook vol mooie verhalen over de geschiedenis van de flat en haar bewoners.
De eerste bewoners van de grensflat waren
kantoormedewerkers van de bedrijven op
Nieuw-Mathenesse. De appartementen
waren voor die tijd ruim en luxueus; je
woonde er zogezegd op ‘stand’. De bewoners zochten elkaar veelvuldig op in het
vooronder, de gemeenschappelijke recreatieruimte die aan de binnentuin grenst.
Ze legden er een biljartje, speelden bingo
en een forse stapel fotoalbums in de kast
herinnert aan de vele gezamenlijke Sinterklaasvieringen en andere feestjes die er
gehouden zijn.
In de jaren negentig raakte het bewonersbestand aardig vergrijsd, gevolgd door een
instroom van een jongere generatie die
afkwam op de gunstige prijs, de centrale
ligging en niet te vergeten het fantasti36
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sche uitzicht op de havens en de skyline
van Rotterdam. Onder hen Jeroen, die op
zoek was naar een betaalbare woning in de
regio. Wat voor hem de doorslag gaf, was
de grote tuin: daar kon zijn zoontje veilig
buitenspelen terwijl hij een praatje maakte
met de buren. Van het uitzicht vanaf de
achtste etage geniet hij nog dagelijks.
Stiekem door de andere deur
Rond de eeuwwisseling ondernamen de
bewoners nog steeds veel samen. Menige
ontmoeting bij de lift mondde uit in een
spontaan feestje en het licht in het vooronder ging regelmatig pas in de vroege
uurtjes uit. Denise herinnert zich die tijd
nog goed. Er waren dagen dat ze bij thuiskomst met opzet de andere ingang van het

Gezond toetje
Anno 2022 is het verloop binnen de flat
groter en het gezelschap gemêleerder. Van
lieverlee is sociaal contact met de buren
voor de meesten minder vanzelfsprekend
geworden. Het vooronder wordt nu meer
gebruikt voor privéfeestjes, en heel soms
komen bewoners van een van de galerijen
er bij elkaar voor een borrel. Burencontact blijft wat meer beperkt tot buren van
een galerij.
Als er écht nood aan de man is, weet men
elkaar echter nog steeds te vinden. Zo
belde tijdens de lockdown een bewoner
met de hulplijn van Oost Pact Door. Ze
maakte zich zorgen om haar buurman, die
zichtbaar vermagerde nu zijn vaste eetplek

In het vooronder lijkt de tijd te hebben stilgestaan.

buiten de deur was gesloten. Via de hulplijn werd geregeld dat meneer dagelijks een
maaltijd bezorgd kreeg. En binnen de flat
werd geregeld dat een andere buurvrouw
die voor hem opwarmde. Uit eigen beweging deed ze er een gezond toetje bij. Als
dat geen omzien naar elkaar is!
Energiebesparing
Onlangs is het gebouw van binnen en buiten onder handen genomen. De gevel is
gereinigd en de hal, de liften en het trappenhuis zijn gerestaureerd. Momenteel
wordt hard gewerkt aan verduurzaming.
Door de warmte- en warmwatervoorziening los te koppelen, verbruiken de
bewoners binnenkort nog maar half zoveel
gas als nu. Voor de toekomst staan ook
dakisolatie en de aanleg van zonnepanelen in de planning.
De grensflat is geen officieel monument,
maar valt wel onder de welstandsregeling. De renovatiewerkzaamheden worden
dan ook uitgevoerd met respect voor het
gebouw. In de directe omgeving van de flat
gaat de komende jaren wél van alles veranderen. Een deel van het ooit zo bedrijvige
Nieuw-Mathenesse wordt afgebroken
om plaats te maken voor minimaal duizend woningen. Zoals het er nu uitziet,
blijft de bebouwing laag en zal deze de 28
meter hoge grensflat niet naar de kroon
gaan steken.
Kers op de taart
Geert viel drie jaar geleden voor het vrije
uitzicht en voor de architectuur van het
gebouw. Hij geniet van de typische jaren
’50-details in de flat, met als hoogtepunt
het vooronder, waar de tijd lijkt te hebben
stilgestaan. Hij voelt zich er nog eens extra
thuis omdat hij op een steenworp afstand
woont van de plekken waar zijn ouders

zijn geboren. En de mededeling op Funda
dat de flat in een transformatiegebied ligt,
was voor deze liefhebber van stedenbouwkundige ontwikkeling de kers op de taart.
Maar blijven die G en E nu met opzet plat
op de luifel liggen? Om die vraag wordt
door alle vier hartelijk gelachen. Nee hoor,
er zit geen boodschap achter. Al voelt het
soms of het benedendijkse Oost ver weg
is, de grensflat staat er als een stevige
hoeksteen 'middenin'. De letters moeten
nodig worden hersteld, maar éérst gaan ze
het keukentje in het vooronder opknappen. Daar kunnen de komende jaren dan
weer vele, wie weet nieuwe ontmoetingen
plaatsvinden.

Waar zijn de G en de E?

De grensflat en de aangrenzende bebouwing
aan de Rotterdamsedijk, kort na de oplevering.

Een bijzonder artikeltje in Het Vrije Volk
van 11 juni 1965. Zouden Tonnies ouders
in het vooronder zijn gaan feesten? Herken
je dit verhaal? Dan horen we graag van je!
Wijkmagazine OOST! Nummer 3, 2022
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Aan tafel bij... Rita

PUZZEL

Surinaamse saotosoep
1
2

Als Rita Paiman van de Oostsingel over saotosoep praat, gaan haar ogen stralen.
Dit is niet zomaar een soep, dit is een beleving! Saotosoep eet je bij bijzondere
gelegenheden, en het liefst samen. Net als vroeger bij haar moeder thuis, met een
tafel vol mensen. Gezelligheid en liefde zijn dan ook de belangrijkste ingrediënten. De overige benodigdheden koop je gewoon in Oost, bij Toko Lotus aan de
Korte Singelstraat 18-A.

2
3

4
5

Voor 6 porties heb je nodig:

6
7
8
9

1.
2.
3.
4.
5.

Minister die onlangs een rondje door de wijk fietste
Groep muzikanten uit Schiedam
Basisschool aan de Van Swindensingel
Locatie van woontoren Terras aan de Schie
Schiedamse woningcorporatie

Als je alle antwoorden goed hebt ingevuld, verschijnt in de grijze balk van
boven naar beneden de naam van een
plek in Oost.
Heb je ’m gevonden? Stuur de oplossing
vóór 1 november 2022 naar wijkmagazine@oostpactdoor.nl. Onder de goede
inzendingen verloten we een kleinigheidje van een van de ondernemers uit
de wijk.
38
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6.
7.
8.
9.

Grootste plein in Oost
Middelbare school achter het station
Nieuwbouwproject op de Kop van de Singel
Wijkkunstwerk op het Ohmplantsoen

De oplossing van de puzzel uit het vorige wijkmagazine is: Snelliussingel.
Onder de goede inzendingen is een cadeautje
van ByYoos verloot. John der Weduwe woont
nog maar pas in de wijk en viel direct met zijn
neus in de boter. Gefeliciteerd John, en welkom
in Oost!

Voor de bouillon
□ 4 stukken verse laos
□ 2 stengels citroengras
□ 5 blaadjes daun salam
□ 10 pimentkorrels
□ 1 grote ui
□ 2 kippenbouillonblokjes van Maggi
□ 2 stukken kipfilet
□ zout en peper

□

Voor in de soep
□ 6 hardgekookte eieren
□ 200 gram saoto-soepmix
□ gebakken uitjes
□ taugé
□ bladselderij
□ sambal
□ ketjap
□ witte rijst (voor maaltijdsoep)

□

□

□

je het een uurtje laat trekken, is de
smaak het best.
Kook de kip gaar, laat ’m afkoelen en
pluis ’m met twee vorken uit.
Neem 6 soepkommen of diepe borden en vul deze elk met 1 eetlepel
aardappelsticks, 1 theelepel gebakken uitjes, 1 eetlepel uitgeplozen kip,
1 eetlepel taugé, 1 theelepel gesneden
bladselderij en eventueel 1 eetlepel
witte rijst. Houd je van pittig, voeg
dan wat ketjap en/of sambal toe.
Voeg voorzichtig de hete bouillon
toe. Als het goed is hoor je een knisperend geluid.
Snijd de gekookte eieren en garneer
de soep hiermee.

Wil je een goed gevulde maaltijdsoep,
doe er dan wat gekookte witte rijst doorheen.

Eet smakelijk!

Hoe maak je het klaar?
□ Breng in een grote soeppan 2 liter
water aan de kook en doe alle ingrediënten voor de bouillon erin. Als
Wil jij ook jouw keukengeheim delen?
Laat het ons weten via wijkmagazine@oostpactdoor.nl.
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WAAR MELD IK WAT?

Knip uit en
bewaar!

B U ITEN R U I MTE

O N D ER M I J N I N G*

Grofvuilbijplaatsing, volle of geblokkeerde afvalcontainer,
ongedierte, kapot straatmeubilair, zwerffietsen

Bij (vermoedens van) witwassen, hennepteelt, drugshandel,
illegale prostitutie, mensenhandel

Via de app Buiten Beter
Download de app op buitenbeter.nl a

Bij de gemeente
V 14010 (vraag naar Interventieteam Ondermijning)
r contact@schiedam.nl
h schiedam.nl/ondermijning

U

Bij de gemeente
V 14010
r contact@schiedam.nl
h schiedam.nl/a-tot-z/melding-buitenruimte

Bij de politie
V 0900-8844 (geen spoed, 24 uur per dag)

Bij Irado

V 010-2621000
h irado.nl/melding-maken

G E VA A R L I J K E S IT UATI E S*
Bij brand, een ongeval, (vermoedens van) huiselijk geweld,
uitbuiting en bedreiging
Bij de hulpdiensten
V 112
Bij de politie
V 0900-8844 (geen spoed, 24 uur per dag)

WO O N OV ER L A S T *
Bij geluidsoverlast, intimidatie door buren, (vermoedens van)
overbewoning of een vervuilde woning
Bij de gemeente
V 14010 (vraag naar Interventieteam Woonoverlast)
r contact@schiedam.nl
h schiedam.nl/a-tot-z/melden-woonoverlast
Bij Woonplus
V 010-2045100
h woonplus.nl/mijn-woonplus/service/overlast-melden

* Liever anoniem melden? Bel 0800-7000 of meld online via meldmisdaadanoniem.nl

