VERSLAG
Bijeenkomst op zaterdag 12 oktober 2019 van wijkbewoners,
ondernemers en professionals over veiligheid in SchiedamWest (omgeving Rembrandtlaan/ Rubensplein)

Beste wijkbewoners, ondernemers en overige geïnteresseerden,
Zaterdag 12 oktober 2019 heeft in De Erker
een bijeenkomst plaats gevonden om de
veiligheid rondom het Rubensplein en
Rembrandtlaan te bespreken. Aanleiding
hiervoor is een burger initiatief door een
aantal buurtbewoners die zich zorgen maken
over het achteruitgaan van de buurt. De
mogelijke komst van een coffeeshop,
ontruimen van wietplantages, zwerfafval,
snelheidsovertredingen en nog veel meer
negatieve signalen die het gevoel van
onveiligheid bij wijkbewoners onderbouwen.
Redenen genoeg hier aandacht voor te vragen
via een door bewoners georganiseerde
bijeenkomst die door G1000 Schiedam werd
ondersteund.
De opkomst was zeer hoog, o.a. door het deur
aan deur verspreiden van 1000 flyers, met
ongeveer 65 bewoners en ondernemers uit de
wijk. Dit hadden er hoogstwaarschijnlijk meer
geweest als de flyers in een hogere oplage
waren verspreid.

Naast de bewoners waren vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente, IRADO, BOA, de
wijkregisseur en de wijkagent.
Tijdens de bijeenkomst werd een goede dialoog gevoerd onder de aanwezigen. Een open
gesprek waar alle in de zaal aanwezige deelnemers op basis van gelijkwaardigheid konden
deelnemen. Dit zorgde er voor dat iedereen die dit wilde zijn of haar punt onder de aandacht
kon brengen en dat er aandachtig naar elkaar werd geluisterd.
In de twee uur durende
bijeenkomst stonden 4
vragen centraal waar
door de aanwezigen
mee aan de slag is
gegaan. Wat is het
probleem? Wat moet
hier aan gebeuren? Wie
moeten dat doen? Zijn
we iets vergeten?

De beantwoording van de vragen leverde veel response op. Een greep uit de antwoorden op de
probleemvraag:
• Er zijn huisjesmelkers actief met intimidatie en
pesterijen
• Overlast door over-bewoning arbeidsmigranten
• Toename inbraken in huizen en auto’s
• Snelheid is te hoog op de BK laan
• Klanten van de avondwinkel veroorzaken veel
overlast: gevoel van onveiligheid, zwerfvuil en met
scooters over de stoep.
• Verlichting op de BK laan dooft zodra er minder
auto’s rijden, waardoor zebra’s en andere
oversteekplaatsen moeilijk te zien zijn voor
bestuurders
• De slechte verlichting op BK laan is ook een
handicap voor fietsers en voetgangers. De verlichting
zit boven de bomen
▪ Parkeerplaatsen zijn veelal vol, zelf op invalide
plaatsen wordt door derden geparkeerd
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Er wordt eenvoudig drugs gedeald, dit is eenvoudig door nabijheid van vluchtwegen als
snelweg en metro
Dagelijks waarneembaar gedrag; achter de visboer Rubensplein instappen en rondje
rijden om drugs te verhandelen
Te veel vuil op straat (blikjes, peuken, lege chips-zakken)
Fietsen diefstal is enorm rondom metro Troelstralaan, bewoners weten zelfs de locatie
aan te wijzen waar gestolen fietsen in opslag staan.
Achteruitgang winkels, ‘vage’ winkels op het Rubensplein
Te veel vuil naast de ondergrondse containers
Er worden tijdens de bijeenkomst van vandaag concrete adresgegevens van panden
opgegeven in de buurt waar verdachte activiteiten plaatsvinden.
Er wordt regelmatig te hard gereden door ÍRADO chauffeurs
Hondenpoep op plaatsen waar het niet hoort
Rotzooi in de openbare ruimte bij het Sportfondsenbad (‘rotzooi trekt rotzooi aan’)
Graaf Florisstraat is één-richting verkeer maar wordt in 2 richtingen gebruikt vaak in te
hoge snelheid,
Fietspad Frans Halsplein wordt gebruikt als parkeerplaats
Teveel bedrijfsbusjes nemen teveel ruimte in
Het is onduidelijk wat de gemeente en instanties concreet doen of plannen.

Wat moet er gebeuren en wie moeten dat doen?
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Meer zichtbaarheid van de handhavers
(Meer) lik op stuk beleid (bekeuren, berispen en beklemmen).
Bewoners moeten meer zaken doorgeven aan gemeente, Irado, Politie of BOA
Gedupeerden moeten altijd aangifte doen
Communicatie in en met de buurt moet beter
Gemeente moet beter gaan luisteren
Serieus genomen worden als je melding maakt van een fietsen die er al jaren staan
Meer screenen van panden op huisjesmelken, maar ook meer de huurders checken
Meer toezicht met camera’s
Verkeersdrempels op de BK laan (30 km zone van maken) betrek de RET hierbij
Plaats flitspalen
Hogere drempels in de straten zodat men wel zachter moet gaan rijden
Meer stimuleren van het gebruik van de Fietsenstalling Schiedam-West
Een vrachtautoverbod op de BK laan
Meer promotie van de Buiten Beter App voor het doen van meldingen
Creëer een platform waar informatie gedeeld wordt (ook met de politie)
Sluit de avondwinkel als de overlast blijft.
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Inschrijven van huurders alleen als voldaan wordt aan de inkomenseis, vast inkomen om
diverse niet-criminele huurders aan te trekken.
De honden-uitlaatplaats bij De Wieken bijhouden!
Zebrapaden bij Metro Troelstralaan aanleggen ter verhoging van de veiligheid
Kruising Troelstralaan- Rembrandtlaan = onoverzichtelijk -- aanpakken
De geldautomaat Rubensplein sluiten
Boetes voor auto’s op de stoep
Wielklemmen toepassen voor bonnen die niet geïncasseerd kunnen worden
Bewoners moeten zelf meer hun eigen stoep schoonhouden
Parkeervergunningen gaan afgeven
Buurtbewoners en IRADO gezamenlijk zwerfafval opruimen (bijv. 1 x per week/ per
maand)
Meer subsidiemogelijkheden beschikbaar stellen/ aanmoedigen zoals koffietentjes,
eetgelegenheden want “leuk trekt leuk” aan.

Is het allemaal kommer en kwel?
Gelukkig niet. Er gebeurt ook veel moois in de wijk, ook daar werd over gesproken.

Wat wordt (al) aangepakt?
Sommige signalen van bewoners zijn al reeds bekend bij de gemeente en overige instanties en daar
wordt ook werk van gemaakt. Soms is dat niet direct zichtbaar, soms kan de communicatie naar de buurt
beter. Voor de gemeente is één van de attentiepunten te bekijken of er een verbetering in de
communicatie mogelijk is.

De wijkagent adviseert sowieso iedereen altijd aangifte te doen van gestolen goederen (waaronder
fietsen en scooters) omdat dit een aanleiding is tot actie en dit de pakkans van daders dichterbij brengt.
Hoe gaan we verder met elkaar?
We plannen een volgende voor iedereen toegankelijke bijeenkomst, opnieuw in De Erker. Deze
bijeenkomst zal snel in het nieuwe jaar plaatsvinden. We kiezen voor dezelfde opzet waarbij bewoners,
gemeente, wijkagent, BOA, IRADO en alle andere relevante partijen weer het ‘goede gesprek’ met elkaar
aangaan gericht op passende acties om het gevoel van veiligheid zoveel als mogelijk terug te brengen. Bij
een volgende bijeenkomst kunnen we met elkaar vaststellen of er verbeteringsresultaten waarneembaar
zijn.

Contactgegevens gemeente:
Meldingen gaan via: Telefoon 14 010
Of via de website, contactformulier , via volgende
link https://pform.schiedam.nl/Formulieren/flow/stateAction.do?flow=kl_process_add_contactformulie
r&state=vraagofopmerking
Of via mailadres: contact@schiedam.nl, ter attentie van naam of teamnaam.
Hierbij ook de link naar de wijkoverleggen. Hier komt ook het schema van 2020 op. Deze is in de
maak. https://www.schiedam.nl/a-tot-z/mijn-wijk-west
In de volgende editie van Magazine West wordt het schema of de link naar het schema van de wijkoverleggen 2020 opgenomen. Deze wordt huis aan huis verspreid, mits bewoners geen Nee, Nee sticker
hebben.

Datum en tijdstip van de volgende bijeenkomst zal ruim van tevoren worden aangekondigd o.a. via email en flyer. Tot de volgende keer!
Vragen en/of suggesties over dit burgerinitiatief kunnen altijd gemaild worden naar G1000schiedam@gmail.com .
Disclaimer. Dit bericht van G1000-Schiedam is verzonden op basis van een [eerdere] verzendlijst waarop uitsluitend uw emailadres staat. Indien u berichtgeving van G1000-Schiedam niet op prijs stelt kunt u ons dit per omgaande laten weten dan
verwijderen wij uw e-mailadres uit ons bestand.

