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.‘Vandaag is bedoeld als een eerste voorzet’

Burgerplatform
komt met 4
ideeën
Een programma waarbij scholieren
met mag neten de grachten en vijvers
schoon vissen. Maar ook de tramlijn in
Schiedam-Noord doortrekken.
Michael Ramaker
Schiedam

Deze en meer ideeën worden deze
zaterdag gepitcht door het burgerplatform Giooo Schiedam. Op hun
zeepkist voor molen De Kameel
mogen de werkgroepen van het
platform hun plannen presenteren.
De koffie staat klaar, de pan met
soep is heet en de geïmproviseerde
zeepkist is stevig neergezet. De tent
van Giooo Schiedarn is er klaar
voor. Na de eerste bijeenkomst eind
februari in de Margriethal mogen
de werkgroepen vandaag laten zien
hoe hun ideeën zijn omgezet in
plannen om de stad samen mooier
te maken.
Een uur lang pitchen ze voor mo
len De Kameel aan elkaar initiatie
ven om Schiedam schoner, gezelli
ger e bereikbaarder te maken voor
’’mensen binnen en buiten de stad.
4
,,Vandaag is vooral bedoeld als
een eerste voorzet,” vertelt .on van
den Ende van de organisatie. ,,Sinds
de bijeenkomst zijn ruim vierhon
derd deelnemers in werkgroepen
elke zaterdag bij elkaar gekomen
om hun plannen verder uit te wer
ken. Nu mogen ze deze aan elkaar
laten zien.”

In de rij
Ondertussen staan merderer bur
gers in de rij om op de zeepkist hun
plan uit te leggen. Zo ook Annie
Wolferts van de werkgroep Leef
baarheid. ,,Wij hebben voqral geke
ken naar afiaI in de stad. Hoe kun je
bewoners in wijken als Nieuwland
en Oost bij elkaar krijgen om hun
straten schoon te maken?”
—

Â Burgers presenteren hun
plannen op de zeepkist.

Fleur van de Polder heeft een heuse
uitlaatpijp meegenomen voor haar
pitch. ,,Ik wil hierbij het voorstel
doen voor de Knalpot Akkedemie.
Het moet een werkruimte worden
voor de jeugd om bij elkaar te ko
men en samen allerlei activiteiten
te kunnen doen. Zo geven wij de
jongeren van Schiedam weer een
toekomst.”
Maar het platform helpt niet al
leen om nieuwe initiatieven van
burgers samen te stellen. Zo wil
Gerhard de Kok van de werkgroep
Tram het plan om tramlijn 24 door
te trekken naar wjjken als de Vel
den en Vlinderhoven nieuw leven
inblazen.
,,Alles ligt er in principe al, maar
het wordt maar niet gedaan. Ik vind
dat wij dit als burgers bij de ge
meente moeten afdwingen. Plan
nen om de stad mooier te maken
zijn goed, maar daarnaast moeten
wijkbewoners niet meer afgesloten
blijven van de rest van de stad,”
zegt hij.

FOTO ‘CHÂEL RAMAKER

Lange adem

II
Gl000 Schiedam
is uniek omdat
het enkel uit
burgers bestaat
—Ron van den Ende

Samen met Chris Molenaar heeft
ze een programma uitgewerkt
waarbij scholieren met magneten
afval letterlijk op kunnen vissen.
,,Het slaat nu al goed aan,” vertelt
Molenaar, die met een plastic badje
met blikjes naast de molen staat.
,,Het idee achter het programma is
dat je kinderen en ouders bewust
maakt van de afval die in hun om
geving ligt. Dit is een leuke en edu
catieve manier om dat te doen.”

De plannen worden niet meteen
uitgevoerd. ,,Dit project is meer van
de lange adem,” geeft Van den Ende
toe. ,,Maar het gaat om kwaliteit,
niet om kwantiteit. Giooo Schie
dam is uniek omdat het enkel uit
burgers bestaat, zonder de inmen
ging van ambtenaren. Dat maakt
het heel open voor ideeën. En ik
vind dat er nu al een hoop goede
ideeën uit het platform zijn geko
men.”
Volgens de organisator wordt de
volgende grote stap in september
gezet. ,,We gaan kijken wat er nodig
is om al die doelen van de burgers
samen te halen. Dan laten we in
september het platform met bedrij
ven en organisaties op een soort
matching markt bij elkaar komen
om te kijken hoe ze hun ideeën
kunnen uitwerken. We gaan ge
woon door,” weet Ron van den
Ende.

