Algemene Ledenvergadering Belangen-en Bewonersvereniging “De Plantage” 30.10.20017
Aanwezig : Luud Kuijpers KH 14, Cock Janse KH 4, Joris en Philine de Raadt KH 12, Leny Berkvens TL 100,
Mirjam vd Geijn LN 29b2, Petra van der Ham LN 193-c, Judith Rietveld RB 9, Julia Snikkers PE 13,
Marianne Goudswaard LN 119a, Jetty Krijger TL 94, Leo Thijssen TL 8, Kirstain Houweling en Marlies TL
58, Marja Klink TL 102, Leo Kroon TL 102, André van Vliet LN 113, Rob en Marion Verzijden LN 105, Jan
van Kleef LN 149/24, Michelle Brand LN 11b2, Anne van Dijk TL 66a, Edwin Westenberg LN 197-e, Ireen
Visée TL 12, Seppe Raaphorst TL 14, Rogier Brans TL 86, Huib Sneep TL 58, Riet Zuiderweg TL 92
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten op deze tweede ALV van 2017 met
dankzegging aan Komkids voor het beschikbaar stellen van deze plezierige vergaderlocatie.
Mededeling. De wijkagent moet helaas verstek laten gaan wegens ziekte.
Op verzoek wordt de volgorde van de agenda enigszins aangepast.
Gevoel van (on)veiligheid in onze buurt en verkeerssituatie Lange Nieuwstraat.
*Een deel van de bewoners voelt zich minder veilig in onze buurt. Het recent bekrassen van zo’n 50
auto’s in de Tuinlaan en ook mededelingen op de buurtapp over verdacht ophoudende personen of
rondrijdende auto’s lijken bij te dragen aan dat gevoel. Het is zeer de vraag of er wel sprake is van
toenemende (geregistreerde) criminaliteit in onze buurt. Er zal hierover navraag bij de politie worden
gedaan. De wijkagent participeert in de buurtapp en neemt ook notitie van wat er wordt waargenomen.
In sommige gevallen maakt de politie ook gebruik van de verstrekte informatie. De politie kan uiteraard
alleen tot aanhouding van verdacht gedragende personen overgaan bij een redelijk sterk vermoeden van
een crimineel feit. Vanwege de preventieve werking is een meerderheid van de vergadering voor meer
cameratoezicht in de buurt . 2 personen zijn tegen, 7 personen maakt het niet uit. Ons realiserend dat de
Plantage niet de enige plek in Schiedam is waar mogelijk dingen gebeuren die het daglicht niet velen, zal
het bestuur dit punt toch aankaarten bij de gemeente.
*In de Lange Nieuwstraat wordt vaak veel harder gereden dan de toegestane 30 km. De mobiele Smiley
die hier ook heeft gestaan, sorteerde weinig effect. De meest gebruikte drempels om snelheid te
verminderen, kunnen niet worden neergelegd omdat de bus hier ook rijden moet. Drempel-eilandjes
zoals ook aan de Stadhouderslaan zouden een goed alternatief kunnen zijn. Mogelijk kan er hier een
proefopstelling met een eilandje komen om het effect op het rijgedrag en trillingen te registreren
voordat er een definitievere keuze wordt gemaakt. Daarnaast kunnen de bewoners ook zelf initiatieven
nemen om bijv. poppetjes te plaatsen die aansporen tot langzamer rijden e.d. In een 30km gebied wordt
niet bekeurd voor te hard rijden maar een boete voor gevaarlijk rijgedrag zou soms op zijn plaats zijn. Dit
is een onderwerp om met de wijkagent te bespreken.
De notulen van de ALV van 5 april 2017 worden vastgesteld.
Financiën.
De penningmeester heeft voor het versturen van de hanging baskets- en contributienota’s hulp
gekregen van de Finanseurs maar dit heeft voor enige verwarring gezorgd bij de bewoners hetgeen de
betaalsnelheid niet ten goede is gekomen. Er wordt aan gewerkt om dat te verbeteren. De financiële
afwikkeling van Proef! is nog gaande. De verwachting is dat met een positief saldo kan worden
afgesloten. Dit laatste biedt dan de mogelijkheid om een bijdrage te geven (binnen de door de
vergadering aangeven marge van 5000 euro) aan de Stichting Nacht van het Park die immers zelfstandig
opereert maar nu na de laatste Nacht met een tekort kampt.

De kascommissie voor dit jaar bestaat uit Cock Janse en Joost Strik.
Terugblik op de feestelijkheden in het kader van 250 jaar Plantage.
Zowel Proef! als de Nacht van het Park waren erg geslaagd dankzij de grote inzet van een groep
buurtbewoners en ook een beetje dankzij het goede weer.
Proef! onder verantwoordelijkheid van de vereniging was een eenmalig evenement maar de stichting
Nacht van het Park streeft al naar een volgende Nacht in 2019. Gezien de vele voorbereidingen wordt
overwogen om uit te breiden naar 2 nachten i.p.v 1 De activiteitenkalender in Schiedam is in september
goed gevuld maar uitwijken naar bijv. midzomer betekent dat er weinig met licht kan worden gewerkt
terwijl dat tot nu toe altijd een heel sfeerbepalend onderdeel van de Nacht was. De raamkunst werd erg
gewaardeerd bij bewoners en bezoekers.
Door verschillende bewoners is veel werk verzet om een leuk K.Bouterfeest te realiseren. Voor deze
herfst is het niet gelukt maar hopelijk slaagt stichting K.Bouterbos daar volgend jaar wel in.
Fietstrommels in de Lange Nieuwstraat.
Nadat enkele bewoners te kennen hadden gegeven hieraan behoefte te hebben, heeft het bestuur een
behoeftepeiling gedaan bij de bewoners van L. Nieuwstraat 1 t ̸m 49. Van de 25 ontvangen reacties
gaven 19 aan gebruik te willen maken van een fietstrommel voor in totaal 28 fietsten. Vrijwel iedereen
wil niet dat de plaatsing van de trommels ten koste gaat van parkeerplaatsen. Zodoende heeft plaatsing
aan de Hooikade de eerste voorkeur. Het bestuur stelt voor dat uit de direct belanghebbende een
werkgroep samengesteld wordt om een projectplan te gaan indienen bij de gemeente. Verder heeft men
de indruk dat aan de huidige beugels ook oude fietsen verankerd zijn die niet meer gebruikt worden.
Suggestie om de BOA´s te vragen deze exemplaren te labelen en zo nodig later te verwijderen.
Hanging baskets.
Allereerst een bedankje voor Marja Klink in de vorm van een potje mispelhoning uit de buurt voor haar
jarenlange inzet. Nu Marja terugtreedt wordt uitgezien naar een nieuw lid voor deze commissie.
Het afgelopen jaar liet een lichte daling in de deelname zien bij zowel sponsoren als bij bewoners. In
2016 werd 5450,-euro opgehaald tegen 5000,- in 2017 hetgeen resulteerde in een tekort van 391 euro.
Uit de verenigingskas is dit bijgepast. Om ook in 2018 de buurt te voorzien van plantenbakken is het
nodig dat meer mensen een financiële bijdrage geven of dat de “richtprijs” per bak wordt verhoogd of
een contributieverhoging van 10 euro. Een meerderheid van de vergadering geeft de voorkeur aan een
verhoging van de bijdrage per bak.
Plantagekrant.
Naast de prachtige jubileumkrant, komt er nog een tweede reguliere Plantagekrant uit dit jaar. De in
januari 2017 ontstane pop-up redactie heeft voortreffelijk werk geleverd en uit hun midden is nu weer
een groep ontstaan die voor volgend jaar de reactie gaat voeren. Eenmalige bijdrages van
buurtbewoners wordt hoog op prijs gesteld. Staande de vergadering worden diverse toezeggingen
gedaan.
Activiteiten de komende tijd.
Op zaterdag 4 november ’s morgens wordt door Groen Links een zg.complimententaart aangeboden aan
de vrijwilligers van onze vereniging voor hun inzet en betrokkenheid bij onze buurt. Diezelfde dag
’s middags is er een ceremonie rond het planten van de 250-jaar Plantage herdenkingsboom, een
nakomeling van de Anne Frankboom. De boombeschermer wordt onthuld en er zijn enkele toespraakjes.
De Kerstbijeenkomst wordt dit jaar gehouden op zondag 17 december om 16.30 uur.

Rondvraag.
*Er zijn momenteel 2 buurtapps. De Plantagebuurtapp is gericht op de veiligheid in de buurt. Aanmelden
hiervoor kan bij Nico van der Laan, de beheerder van de app. Daarnaast is er de Nextdoorapp die een
bredere focus heeft en ook een groter gebied bestrijkt. Jan van Kleeff weet hier alles van.
* Ouderensociëteit Blauwhuis (voorheen ANBO) en Soc. St.Jozef is de huur per 1.7.2018 opgezegd. Soc.
Blauwhuis gaat verhuizen naar het Spinhuispad. St.Jozef heeft nog geen nieuw onderkomen gevonden.
Het is nog onduidelijk wat de plannen met het dan vrijgekomen perceel zijn.
*Het postsorteer-gebouw achter het vroegere postkantoor staat op de nominatie om gesloopt te
worden. Er zijn plannen voor een appartementencomplex op die plaats.
* De bewoners van de Lange Nieuwstraat bij de kop van de Plantage ervaren een steeds groter tekort
aan parkeerplaatsen. Nu aan de Lange Haven het aantal parkeerplaatsen drastisch verminderd is,
parkeren meer bewoners van daar in onze buurt. Aan de zuidzijde van de Plantage is de bezetting van de
parkeerplaatsten ook groot doordat het een vrij-parkeren- gebied is . Er gaan stemmen op om in de hele
Plantage betaald parkeren in te voeren om zo vrij-parkeerders van buiten de buurt te weren. Het bestuur
zal door middel van een enquête de mening peilen bij de bewoners. Net zoals bij de peiling van bijna vijf
jaar geleden, zal de uitkomst ook nu worden gezien als het standpunt van de buurt voor de komende vijf
jaar.

