Heb jij slimme
oplossingen voor
Schiedam-West?
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Heb je een gezond
kritische houding?

Of kom je voor
de gezelligheid?

Uitnodiging
PRAAT MEE

ZATERDAG 12
22 OKTOBER
FEBRUARI 2020
DE ERKER:
ERKER - 13:00-15:00
9:30-12:00 UUR
UUR

Aan alle bewoners (omgeving) Rubensplein en Rembrandtlaan,
"Troep rond de vuilcontainers, huisjesmelkers, overbewoning, foutparkeerders, drugsoverlast, (gevoel van)
onveiligheid bij metrostation Troelstralaan, dubieuze bedrijven, overlast door avondwinkel, slechte verlichting voor
fietsers en voetgangers op de BK-laan, veel te hard rijdende automobilisten, zwerfvuil, grootschalige fietsendiefstal, rotzooi rondom het Sportfondsenbad... "
Zomaar een paar onderwerpen die op 12 oktober 2019 zijn besproken tijdens een bijeenkomst
georganiseerd door bewoners van Schiedam-West, in samenwerking met gemeente, politie,
Irado en G1000. Er waren op deze zaterdag circa 70 wijkgenoten aanwezig! Er bleek een
grote behoefte om ervaren problemen met elkaar te delen en samen met professionals
oplossingen te bespreken en nieuwe burgerinitiatieven te lanceren.

Wat is er in gang gezet?!

Sinds oktober zijn er door de gemeente maatregelen genomen voor verbeteringen zoals
nieuwe regels voor kamerverhuur en woningsplitsing. Ook is onlangs een proef met mobiele
grofvuilinzameling gestart. Op een aantal woensdagavonden in februari, maart en april kunnen
wijkbewoners hun grofvuil op de Rembrandtlaan aanbieden aan Irado (zie kader).

Er komt een vervolg!

Op zaterdag 22 februari gaan we actuele problemen bespreken, maar vooral met elkaar
oplossingen in beeld brengen. Welke acties kan de gemeente verder oppakken en hoe
kunnen bewoners met ideeën en initiatieven verder geholpen worden?
Dus als het wel en wee van de buurt je aan het hart gaat, als je het echte wij(k) gevoel hebt,
je wilt meepraten of bij wilt dragen aan de toekomst van onze mooie wijk, dan ben je van
harte welkom! We starten in de middag om 13:00 uur. De koffie staat klaar vanaf 12:45 uur in
wijkcentrum De Erker, Jan van Avennesstraat 32.

Voor nadere informatie, mail naar:
G1000schiedam@gmail.com

Grofvuilinzameling West

Of bezoek de website van ons burgerinitiatief:
www.G1000schiedam.nl

Hoek Vlaardingerdijk-Troelstralaan
19 februari, 18 maart en 15 april van 18:00 tot 20:00 uur

Hoek Rembrandtlaan-De Genestetstraat
5 februari, 4 maart en 1 april van 18:00 tot 20:00 uur

