
KrantPlantage
InformatIe-  en LedenbLad van beLangen- en bewonersverenIgIng ‘de PLantage’ te schIedam

v i j f t i e n d e  j a a r g a n g  |  n r  5 5  |  j a n u a r i  2 0 1 0

www.plantagebewoners.nl

Kerstballen en oliebollen 1, 3-5

Ledenvergadering 6-9

Ondergrondse containers 8 

Zie ginds komt de stoomboot 10-11

juryrapport Hanging Baskets 13

Pan-tage 15

gluren bij de buren 17

Servicepagina 19

dankzij de vlonders, die nodig zijn 
vanwege de her en der verspreid liggende 
hondenpoep, hielden we ook lekkere 
warme voeten! de sterke mannen kregen 
hulp van een paar sterke vrouwen, en zo 
werd de tent omgetoverd tot een knusse en 
gezellige feesttent. met statafels en tafels 
om aan te knutselen. een paar vuurkorven 
erbij, en het feest was compleet.

de huis-aan-huis verspreide flyers hadden 
wel nieuwsgierigheid gewekt, want het 
werd gezellig druk in de tent.

onder leiding van kunstenares Ingrid werd 
door jong en oud enthousiast geknutseld 
om een prachtige kerstbal te maken. 
als eerste moest je sterke dunne papiertjes 
scheuren en deze met speciale lijm op een 
echte kerstbal plakken. en als de kerstbal 
helemaal volgeplakt was, kon de bal nog 
verder versierd worden met glitters en 

Op 12 december, een heerlijke 
winterse dag, werd nederlands 
enige echte hufterproof kerstboom 
weer opgetuigd en versierd met 
lichtslangen door een groep sterke 
mannen. naast de kerstboom werd 
ook een tent opgebouwd, een mooie 
witte tent met vlonders. 

Plantage Planner
Maandag 8 feBruari

 wijkoverleg bewonersvereniging 

 schiedam-zuid

dinSdag 9 feBruari

 bestuursvergadering

Maandag 8 Maart

 wijkoverleg bewonersvereniging 

 schiedam-zuid

Maandag 19 aPriL

 wijkoverleg bewonersvereniging 

 schiedam-zuid 

Kerstballen en oliebollen
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Namens de voltallige Plantagekrant-
redactie, wens ik u het allerbeste voor 
2010. Met veel gezelligheid en bovenal 
een goede gezondheid!
Een nieuw jaar, een nieuwe start! 
Misschien zelfs een aantal goede voor-
nemens? Als redactie hebben wij het 
voornemen om op zoek te gaan naar 
uitbreiding.
Peter van Gaalen, schrijver van de vaste 
column “Als volgt”, heeft aangegeven dat 
hij afscheid van ons neemt. Beste Peter, 
hartelijk dank voor je jarenlange inzet 
voor onze Plantagekrant!

Ook voor ons park wordt 2010 nog een 
jaar van veranderingen en vernieuwing. 
Hoe gaat het ontwerp van de ‘Kop van 

Van de Redactie

‘van de voorzitter’
Schuif het maar een jaartje door

de plannen waren om in 2009 in de Plan-
tage voor ons huishoudelijk afval onder-
grondse containers te plaatsen en om de 
herinrichtingsplannen voor de Kop van 
de Plantage zodanig gereed te hebben 
dat op 4 mei de plaatselijke herdenking 
in een vernieuwde omgeving zou gaan 
plaatsvinden. 
dus niet alleen de plannen zouden nu 
klaar zijn, maar ook de uitvoering zou nu 
in gang zijn. niets in minder waar. die 
ondergrondse containers komen er. de 
gemeente gaat rond deze tijd beginnen 
met de voorlichting aan u. Ik durf inmid-
dels geen uitspraken meer te doen over 
het moment dat die containers er ook 
echt zullen zijn. 
wat de herinrichting betreft: de plan-
vorming is nog niet gereed. we zijn nog 
steeds aan het praten over de definitieve 
plannen. nou is dit wel een eufemisme, 
want zoveel wordt er niet gepraat. 
na iedere bijeenkomst van de klankbord-

groep duurt het een eeuwigheid voordat 
de volgende stap gezet wordt. dus denk 
nou niet dat we het afgelopen jaar ver-
gadering na vergadering hebben gehad. 
volgens mij zijn we maar twee à drie keer 
bij elkaar geweest. Logisch dat het niet 
opschiet. 
het meeste optimisme over een spoedig 
einde aan de discussie put ik toch uit de 
uitleg die verantwoordelijk wethouder 
maarten groene tijdens onze ledenver-
gadering in november gaf. hij wil de 
planvorming nog deze collegeperiode af 
hebben. Logisch want wie wil er niet met 
de herinrichting van het oudste stadspark 
van nederland pronken. 
van mij mag hij, want hij is ook degene 
geweest die de herinrichting in gang 
heeft gezet en - misschien nog wel be-
langrijker - hij is degene geweest die in 
een financieel moeilijker tijd ervoor ge-
zorgd heeft dat er meer geld beschikbaar 
kwam zodat de plannen ook uitgevoerd 

Kent u dat ook? je staat op de drempel van het nieuwe jaar en dan denk 
je: moet ik nu terugkijken of moet ik vooruitkijken. uiteindelijk doe je al-
lebei. Logisch, want er bestaat geen toekomst zonder verleden. daarom 
doe ik dat nu toch ook maar even.

de Plantage’ eruit zien? Gaat het allemaal 
nog op tijd lukken? Wanneer komen de 
ondergrondse containers? Allemaal vragen 
waarop we hopelijk in de loop van dit jaar 
antwoord zullen krijgen.
Wanneer u tussentijds geïnformeerd wilt 
worden, dan kunt u emailen naar: 
secretariaat@plantagebewoners.nl.

In deze Plantagekrant leest u meer over de 
afgelopen ledenvergadering en de gezel-
lige kerstborrel. De vele foto’s geven een 
goede indruk van de gezellige, knusse sfeer 
op deze winterse avond.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

Désirée Wassenaar

kunnen worden. mocht hij in de volgen-
de collegeperiode een andere portefeuille 
hebben, dan nodigen wij hem toch uit 
voor de feestelijke opening, lijkt me. want 
ere wie ere toekomt. 
bedenk wel dat wanneer de plannen 
klaar zijn de aanleg pas kan plaatsvinden 
in de volgende koude periode. dus een 
opening begin 2011. wat ook een jaartje 
doorgeschoven is, is de veranderde inde-
ling van het wijkoverleg. en dan bedoel ik 
de veranderde indeling van de agenda. 
het is niet spectaculair, maar wel prak-
tisch: voor de pauze de ‘huishoudelijke 
zaken’ en na de pauze de discussie over 
een inhoudelijk punt. op deze manier kan 
het wijkoverleg ook interessant zijn voor 
u als individuele bewoner van de wijk. we 
gaan er dan dit jaar mee aan de slag. wel 
later dan de bedoeling was, maar beter 
laat dan nooit. 
ach, zolang je met die instelling vrede 
kunt hebben, is er met de gemeente best 
samen te werken en houden we het be-
sturen van de buurt ook nog wel even 
vol.

Edwin Westenberg
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mooie linten. het was leuk om te zien dat er niet 
alleen vrouwen en kinderen aan de knutseltafels 
zaten, maar dat ook menig mannelijke fröbelaar 
vol overgave een balletje aan het versieren was.
het resultaat mocht er zijn! tientallen prachtig 
versierde ballen gingen die avond mee naar huis 
en kregen een plaatsje in de kerstboom.

voor de lekkere trek waren er zoals ieder jaar weer 
heerlijke oliebollen, warme glühwein en choco-
mel. voor de grote trek was er een stampotbuffet, 
met een lekkere bal gehakt of een stuk rookworst. 
allemaal verzorgd door slagerij groeneveld. er 
was genoeg voor iedereen!

tijdens een korte speech door onze voorzitter 
edwin westenberg werd afscheid genomen van gabriëlle Kok 
als bestuurslid. Zij is inmiddels voor een aantal maanden naar 
het hete afrika vertrokken.
om een uur of acht kwam er een eind aan deze feestelijke kerst-
borrel. en met de spreekwoordelijke ‘vele handen maken licht 
werk’ was de tent weer snel afgebroken en opgeruimd.

we kijken met veel plezier terug op een geweldige avond, mede 
dankzij de ‘kerstbal workshop’ en de overheerlijke stampotten! 
hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen

Désirée Wassenaar
Foto’s: Aldo Hoeben, Gabriëlle Kok, Ana Vuzevski en Edwin Westenberg

Vervolg: Kerstballen en oliebollen
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Vervolg: Kerstballen en oliebollen
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1. OPening: 

de voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. MededeLingen: 

Leden afwezig met kennisgeving: mevr. I. van wijk en fam. Jans-
sen.

3. nOtuLen:

•	Inhoudelijke	opmerking	bij	punt	6	herinrichting	Kop	Plantage:	
de historische vereniging vindt dat het podium moet blijven 
en heeft een aanvraag gedaan voor een monumentenstatus.

•	Ter	 aanvulling	bij	 punt	 9	 rondvraag:Ter	 aanvulling	de	naam	
van de wijkagent marijke van Impelen. 

4. ScHenKingSregeLing;

er zijn 3 kunstwerken welke de bewonersvereniging wil schenken 
aan de gemeente schiedam. het betreft de kunstwerken: 
Lines, de houten palen en het vliegtuig. de notariële akte 
wordt bekostigd door de vereniging. In het voorjaar wordt er 
gezorgd voor een feestelijk tintje bij een officieel moment van 
overdracht.
 
5. BeStuurSSaMenSteLLing:

bestuurslid gabriëlle Kok legt haar taken als bestuurslid neer. 
Zij heeft 5 jaar werkzaamheden gedaan in het bestuur. namens 
de voorzitter wordt zij bedankt voor haar inspanningen op 
juridisch gebied en bij realisering van verschillende kunstwerken. 
het bestuur neemt op later tijdstip afscheid van gabrielle.

nathalie Hendriks wordt voorgesteld aan de leden als nieuw 
bestuurslid en zij wordt benoemd tot algemeen bestuurslid.

joke elenbaas heeft aangegeven om haar taak als penning-
meester te willen neerleggen per 1 april 2010. we zijn op zoek 
naar een nieuwe penningmeester!

6. OverLaSt jOngeren MuZieKtent: 

Wijkagent Marijke van impelen wordt welkom geheten 
door de voorzitter.
op dit moment is er sprake van veel overlast van de jongeren. 
(vuurwerk en vandalisme) er is een beroep gedaan op de 
bewoners om te melden bij politie maar de overlast neemt niet 
af. wat nu?

de wijkagent schetst in haar verhaal hoe de politie te werk gaat 
na een melding. Indien u belt naar het nummer 0900-8844 
wordt u verbonden met het callcenter. dit zijn geen mensen van 
politie. In onze regio zijn 5 politie-auto’s beschikbaar (hoek van 
holland (1), maassluis (1), vlaardingen (1) en schiedam(2)).
Jeugdoverlast is prioriteit 3 of lager. het kan dus gebeuren dat 
er geen auto komt. de melding komt wel in de e-mailbox van 
het wijkteam. 

het wijkteam is actief tot ’s avonds 23.00 uur en op vrijdag en 
zaterdag tot 3.00 uur ’s nachts. een actie van het fietsteam van 
politie komt neer op het maken van een praatje met de jonge-
ren of hen wegsturen. 
vanaf september 2009 komen er meldingen van afsteken van 
zwaar vuurwerk binnen. de politie zou hebben gesproken met 
de melders. daarnaast is de groep bekeken en daaruit is ge-
bleken dat het gaat om verschillende groepen op wisselende 
avonden.
de politie heeft 4 avonden ter observatie op het plein voor de 
muziektent gestaan. toen er een vuurwerkbom afging in de 
muziektent waren de jongeren verbaasd door de snelle komst 
van politie.

reacties/vragen vanuit de zaal:
•	 Mogelijkheid om de plek meer zichtbaar te maken vanaf de 

straatkant?
 het is een idee om de struiken te snoeien om de muziektent in 

afstemming op de herinrichting van de Kop van de Plantage.
Politie zit aan tafel met de afdeling veiligheid van de gemeente. 
er wordt een plan van aanpak gemaakt.

•	 Is er een verklaring waarom het aantal verschillende groepen 
toeneemt?

 Jongeren willen geen verplichtingen, welke er in het buurt-
huis wel zijn.

verschillende mensen in de zaal melden aan de wijkagent dat 
de politie niet heeft gereageerd op hun melding. daarnaast is 
het moeilijk gebleken om de jongeren zelf aan te spreken. Zij 
kafferen dan volwassenen uit. deze ervaringen staan haaks op 
de toelichting van de wijkagent.
•	Wat kunnen we er zelf aan doen?
 Idee: onder het genot van een flesje wijn en een gettoblaster 

met muziek van grieg een aantal avonden zelf de muziektent 
in gebruik nemen.

• Er is sprake van illegaal vuurwerk en ernstige vernielingen aan 
voertuigen. Tevens is er sprake van dealen van drugs. Is het een 

Ledenvergadering 
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 november 2009

“ Prehistorische nederzetting met kampvuur en rotstekeningen “

Verslag door: Hermine Hoogerboord
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oplossing om in te zetten op cameratoe-
zicht? 

 Politie geeft aan dat een ander team 
van politie zich bezighoudt met het 
dealen van drugs op deze plek. het 
plaatsen van camera’s is een beslissing 
van de gemeente i.s.m. politie. er staat 
sinds korte tijd een camera op de Koe-
markt.

• Is er contact met de ouders van de jon-
geren?

 Politie geeft aan dat dit niet werkt. de 
ouders ontkennen.

• Idee: nepcamera’s ophangen? De vraag 
is of dit is toegestaan?

tot slot verzoekt de voorzitter de aanwe-
zigen om als zij willen meedenken over 
oplossingen dat zij zich kunnen melden 
bij het bestuur via het secretariaat.
wijkagent m. van Impelen wordt bedankt 
voor haar bijdrage aan de vergadering.

7. Hanging BaSKetS PrijSuitrei-

King

Piet bliek draagt het juryrapport voor. hij 
licht toe dat ron schell, verzorger van de 
plantenbakken van Irado de beoordeling 
van de baskets dit jaar heeft uitgevoerd. 
het juryrapport luidt: ron heeft 
beoordeeld op esthetische kwaliteit en 
verzorging en per bak een opmerking 
aan het papier toevertrouwd, variërend 
van ronduit ‘slecht’ via ‘ga zo door’ tot ‘ziet er goed uit’.

De 5 prijzen gaan dit jaar naar: 
1. Lange nieuwstraat 115 van Peter van galen
2. Plein eendragt 19 b van egbert vennema
3. tuinlaan 58 van bram sneep
4. de aanmoedigingsprijs voor tuinlaan 2b van gabrielle Kok
5. de poedelprijs voor tuinlaan 40 van annelies Prins

voor wie het gehele juryrapport wil nalezen zie pagina 11 in 
deze plantagekrant.

8. Hanging BaSKetS 2010:

er zijn twee mogelijkheden:
1 we vervolgen ons buurtinitiatief en gaan op zoek naar spon-

sors en subsidie.
2 we sluiten aan bij de gemeente schiedam i.s.m. de bgs
vanuit het bestuur ligt de voorkeur om deze buurtactiviteit te 
vervolgen. het geeft een stuk saamhorigheid. 

huib sneep geeft aan dat hij graag de bloembakken wil 
faciliteren als iedereen meedoet en dat op deze manier onze 
buurt zich onderscheidt. 
de meerderheid van de leden heeft een voorkeur voor de opzet 
van de hanging baskets als buurtinitiatief en met geraniums in 
de bakken.

6. PLannen KOP van de PLantage :

wethouder maarten groene wordt welkom geheten op deze 
vergadering.
de wethouder start zijn verhaal met een schets van de 
voorgeschiedenis. In juni 2008 is het traject herinrichting 
gestart waarbij de verschillende belangengroepen in een 
klankbordgroep vertegenwoordigd tijdens het proces van 
uitwerking van de plannen gehoord en geïnformeerd zijn.
de wethouders licht toe dat de herinrichting aan de Kop van de 
Plantage	al	vanaf	2006	staat	opgenomen	in	het	Wijkplan	Zuid.	
de wethouder wil tijdens de bestuurstermijn van dit college 
het besluit voor het definitieve plan nemen. dus voor 3 maart 
ligt er een definitief plan met een breed draagvlak.
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over de muziektent is de wethouder duidelijk: ‘doe iets moois 
met de muziektent’! alles is nu afhankelijk van de aanvraag 
voor monumentenstatus. wanneer deze aanvraag er niet was 
geweest was planvorming eenvoudiger geweest. 
de gemeente had dan meer varianten voor deze locatie kunnen 
uitwerken. 
aan de hand van tekeningen, die dankzij de welwillende 
medewerking van de charmante assistenten rob en edwin 
worden geshowd, krijgen we een presentatie van het actuele 
plan voor de herinrichting van de kop van de Plantage. een 
kort overzicht:
•	 In	 de	 tekening	 is	 de	 muziektent	 ingetekend	 (aanvraag	

monumentenstatus blokkeert namelijk alternatieven);
•	De	sfeer	van	het	park	wordt	doorgetrokken	naar	voren	middels	

meer groen en bomen;
•	 Het	 monument	 blijft	 zichtbaar	 vanaf	 de	 Gerrit	 Verboon-

straat;
•	 Dwars	parkeren	wordt	ingevoerd	aan	de	Lange	Nieuwstraat;
•	 In	 het	 ontwerp	 zijn	 organische	 vlakken	 groen	 opgenomen	

passend bij de vormen van de rest van het park.

Vragen en reacties van de aanwezigen:
• Hoe wordt de parkeergelegenheid rond Plein Eendragt ingezet?
 tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal er sprake 

zijn van een tijdelijke toename in de parkeerdruk. om deze 
te verminderen wordt getracht de parkeerplaatsen op het af-
gesloten terrein in de hoek van Plein eendragt aan (een deel 
van) de vergunninghouders ter beschikking te stellen. 

•	Parkeerbeleid aan de Lange Nieuwstraat met de komst van de 
ondergrondse containers?

 de plaatsing van de containers gaat ten koste van een beperkt 
aantal plaatsen.

 In de telling van de parkeerplaatsen is hier rekening mee 
gehouden.

•	Voorstel om parkeervergunningen in te voeren in gehele gebied
 de wethouder licht toe dat er waar in de stad sprake is van 

parkeerdruk raadplegingen worden gehouden.
•	De	klankbordgroep	heeft	verzocht	om	ook	na	te	denken	over	

het ontwerp indien monumentenstatus van de muziektent 
niet wordt gehonoreerd.

•	Het	ontwerp	spreekt	erg	aan	omdat	het	park	groter	wordt.	Er	
is sprake van een duidelijk begin van het park.

 In het nieuwe ontwerp wordt de huidige beplanting rond de 
muziektent behoorlijk uitgedund.

•	Voor	1	maart	willen	we	een	besluit	hebben	voor	de	definitieve	
herinrichting van de kop van de Plantage! 

 de wethouder ondersteunt deze wens van harte en zal, gezien 
zijn eerdere opmerkingen, hier volop aan meewerken.

de wethouder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en 
toelichtingen.

7. rOndvraag

•	Kersthappening: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 
12 december 2009 vanaf 17.00 uur. er wordt een workshop 
georganiseerd en er is een lekkere maaltijd.

•	Parkonderhoud: een oproep aan iedereen. Let op de op-
roep in de krant.

 huib peilt bij de aanwezigen hoe zij aangespoord kunnen 
worden om actief deel te nemen. verzoek om data voor par-
konderhoud op de avonden in te plannen middels een herin-
nering per e-mail.

•	Oproep: geef je actuele e-mailadres door bij het 
secretariaat!!!

•	Sinterklaas	en	pietenpak	(eigendom	bewonersvereniging)	te	
leen. te reserveren bij rob wassenaar.

•	De	bewoners	van	de	Lange	Nieuwstraat	 ter	hoogte	van	de	
plannen nieuwbouw van bokx doen een oproep bij het be-
stuur ter ondersteuning.

 als gevolg van de start met de werkzaamheden is er nu al 
sprake van schade.

 het bestuur zegt toe om deze zaak zeer spoedig op te 
pakken.

Vervolg algemene ledenvergadering....

Ondergrondse afvalcontainers
 
Op 5 januari j.l. heeft het college ingestemd met 
het concept-plaatsingsplan voor afvalcontainers 
rondom de Plantage.

hiermee heeft het college aangegeven in te stemmen 
met het voorstel en geeft het aan dat is voldaan aan 
de randvoorwaarden die eerder door het college t.b.v. 
containerisatie zijn vastgesteld.
 
de vervolgstap is dat het plan voor een periode ter inzage 
wordt gelegd bij de stadswinkel. voor geïnteresseerden 
is dit plan vrijelijk inzichtbaar. bewoners rond de Plantage 
zullen via een huis aan huis verspreide brief hierover worden 
geïnformeerd en uitgenodigd voor een nog te organiseren 
inloopavond. vaak is de locatiekeuze in overleg met de 
wijkprocesmanager en de betreffende bewonersvereniging. 

op de inloopavond kunnen vragen over 
bijvoorbeeld het nieuwe inzamelsysteem, 
over locatiekeuzes en over tijdspaden 
inhoudelijk worden beantwoord. ook 
zullen op de inloopavond reacties 
schriftelijk worden geïnventariseerd.
wellicht dat ten tijde van de versprei-
ding van de Plantagekrant de huis-aan-
huis-brief al door u is ontvangen en dat 
de inzagetermijn inmiddels al loopt.
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Schiedam, 4 november 2009

Geacht College,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het muziekpodium in de Plantage staat op de nominatie gemeentelijk monument te worden. Dat betekent dat het in zijn huidige en binnenkort beschermde staat on-derdeel gaat uitmaken van het nieuw te ontwerpen en aan te leggen deel van het Plantagepark centrumzijde. Aan dat ontwerp wordt momenteel hard gewerkt. 

Wij vinden het van groot belang beide ontwikkelingen niet los van elkaar te zien. Het muziekpodium bepaalt mede het gezicht van het park. Uitgangspunt voor het ontwerp van de kop is dat deze één samenhangend geheel gaat vormen met de rest van het park, en een meer open karakter krijgt. Dat ontwerpen met inachtneming van ieders belangen en wensen is een grote opgaaf en we geven u graag onze –professionele- zienswijze voordat één en ander definitief wordt.

Voor veel plantagebewoners is het muziekpodium een bron van ergernis en overlast, zo ook voor de Schie-damse gemeenschap . Er zijn slepende problemen met vernieling en andere onaangename zaken. Menig omwo-nende zou er voor kiezen de muziektent te slopen, om zo de overlast aan te pakken en de rotte kies uit het park te trekken. 

Wij zijn op persoonlijke titel van mening dat sloop geen oplossing per sé biedt, maar dat de plek wel een integrale aanpak verdient om van overlast af te komen. De halve oplossing die in het vigerende ontwerp zit (podium behouden, maar met z’n rug naar het park en zonder duidelijke aansluiting bij het nieuwe amfitheater) zal zeker geen soelaas bieden en los daarvan een obstakel vormen voor de gewenste aansluiting bij de rest van het park.

Ook de as naar Plein Eendragt, waar het podium min of meer tegenover ligt, en de aansluiting van het park op dit plein moet niet worden vergeten. Het plein vraagt om een reactie in het park met een duidelijke en open as. Het idee was om juist daar het hart van het park met een evenementenplein te plaatsen, waar ook de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei kan plaatsvinden. Dit is een belangrijk punt dat mee moet wegen in de besluitvor-ming omtrent het muziekpodium.

Gezien vanuit historisch perspectief en met het oog op de toekomst zou het podium een publieke functie moe-ten krijgen, liefst met een duidelijke programmering. Het zou uit oogpunt van veiligheid wenselijk zijn als het aan alle kanten doorzichtig is en van alle kanten benaderbaar. Wanneer het podium de monumentale status heeft gekregen zijn aanpassingen daartoe niet meer mogelijk.

Wij verzoeken u naar aanleiding van bovenstaande met klem het muziekpodium geen monumentale status te geven voordat meer helderheid is verkregen over bovenstaande punten. Is er geen duidelijke rol voor het podium, dan zou de Gemeente niet moeten aarzelen om het ten behoeve van andere ontwikkelingen prijs te geven. Ook zou de Gemeente een integrale aanpak moeten voorstaan, hetgeen ons inzien mede voortvloeit uit het zorgvuldigheidsbeginsel.

Wij hopen dat u tot een wijs besluit zult komen.
Hoogachtend,

Drs. K.K. Houweling, Tuinlaan 58
Mr. G.C. Kok, Tuinlaan 2
Prof. Dr. W. A. J. van Stiphout, Tuinlaan 66b
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eindelijk was het dan 14 november. Weken hadden we 
er naar uitgekeken. Het was een druilerige ochtend, 
zeg maar gerust onaangenaam weer.  

de wind waaide door de bomen. door het park renden ‘zak-
kendragers’ richting het centrum. Kinderen en volwassenen 
in regenkleding en gewapend met paraplu’s liepen door het 
park. de parkeerplaats bij de muziekkapel stond vol met auto’s. 
een drukte van jewelste!
en dat allemaal vanwege de intocht van de goedheiligman! 

rond een uur of elf stopte het met regenen en kwam de zon 
door. Langs de buitenhaven, de Lange haven en zo ver als we 
konden kijken, stond het vol met jonge en oude fans van de 
sint. via de radio van een fan naast ons hoorden we dat de sint 
inmiddels bij het havenhoofd was. 
het lange wachten werd uiteindelijk beloond en de Koemarkt-
brug ging omhoog. en daar was ‘ie dan, Pakjesboot 12! met 
daarop de langverwachte sinterklaas met ontelbaar veel 
Zwarte Pieten. 
het was geweldig! Jong en oud zongen uit volle borst “Zie 
ginds komt de stoomboot”. en al die opgewonden kinderen 
die ademloos keken naar de prachtige pakjesboot, bezorgden 
ons kippenvel. warme herinneringen aan heerlijke avondjes 
borrelden spontaan omhoog. 
het was een prachtige intocht, met een gezellige drukte en 
heerlijk weer.  
de tijd van schoentjes zetten, en kinderen die belachelijk vroeg 
wakker worden was weer aangebroken!

Zie ginds komt de stoomboot!
Tekst: Désirée Wassenaar
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en vaar toch niet stilletjes ons parkje voorbij...

even was schiedam de hoofdstad van nederland, het centrum 
van de wereld: de goede sint kwam. Zelden was het zo druk 
langs de maasboulevard en bij de Koninginnebrug. maar op het 
uiterste hoekje van ons eigen park aan de hooikade kon je nog 
geweldig eerste rang staan zonder dranghekken. tussen de ge-
dumpte stapels reclame folders en lege bierflesjes, dat dan weer 
wel. maar geen zeurpiet die zich daar wat van aantrok, want de 
echte sint was in het land. en éventjes bijna in ons park.

aldo Hoeben 
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toen de vaste jury voor de 4e keer gevraagd werd de 
hanging baskets van de Plantage te beoordelen, trad 
er enige twijfel op. Moest de vaste kern van deze jury 
voor de 4e keer de bewoners van de Plantage de hemel 
in prijzen dan wel de grond in boren?

na enig intern overleg en ruggespraak met de heer sneep is 
besloten om nu eens een echte vakman het vuile werk te laten 
doen. een specialist, gepokt en gemazeld door de praktijk van 
de schiedamse bloembakken.

we vonden ron schell, verzorger van plantenbakken van 
Irado, bereid om geheel belangeloos en daarmee objectief, de 
baskets van de Plantage te beoordelen. ron heeft beoordeeld 
op esthetische kwaliteit en op verzorging en per bak een 
opmerking aan het papier toevertrouwd, variërend van ronduit 
“slecht” via “ga zo door” tot “ziet er goed uit”. 

de resultaten volgen hieronder. verschil met voorgaande jaren 
is dat de bakken gevuld zijn met hanggeraniums, die tot diep 
in het najaar stand houden, zo is inmiddels gebleken. wellicht 
verdient dit een voortzetting voor het komende jaar. 

opvallend is wel dat, ondanks de sterke plantensoort die is 
toegepast, er toch 5 adressen de minimale score van 2 X 1 punt 
noteren. Is het de crisis die toegeslagen heeft waardoor er geen 
geld meer was om derden in te schakelen voor de verzorging? 
of is het het kritisch oog van de professionele jury waardoor de 
beoordeling relatief lager uitviel? wellicht moeten de bewoners 
nog een kritisch zelfonderzoek uitvoeren….

de uitslag:
1. Lange nieuwstraat 115 met de maximale score van 8 

punten en de opmerking dat deze bak mooi rond van vorm 
is en vol bloemen en knoppen zit. een knappe prestatie die 
aantoont dat de verzorger liefde heeft voor de geranium. In 
2007 scoorde deze de 24e plaats, in 2008 de 40e. de sprong 
naar de 1e plaats mag dus opmerkelijk genoemd worden.

2. Plein eendracht 19b, eveneens met de volle 8 punten en 
de opmerking dat de bak vol is en er goed uit ziet. enige 
minpunt van deze locatie is dat de bak vorig jaar ook al het 
podium bereikte. de jury wil de verzorgers aanmoedigen 
volgend jaar te laten zien dat het nóg mooier kan!

3. tuinlaan 58, het zenuwcentrum van bram’s watergeefservice. 
ook hier zijn de volle 8 punten gehaald, echter de jury maakt 
de verpletterende kanttekening van “iets minder onderhoud”.  
de jury tast in het duister hoe dit kan.

4. tuinlaan 2b verdient de aanmoedigingsprijs omdat dit 
een veelbelovende bak betreft die nog vol in de knop zat 
ten tijde van de jurering. als de betreffende bewoonster 
hetzelfde uitstraalt dan is de aanmoedigingsprijs dubbel en 
dwars verdiend.

5. tuinlaan 40 krijgt de poedelprijs vanwege de beoordeling 
van 2 X 1punt en de vernietigende kwalificatie `dun, kaal en 
slecht onderhoudeǹ .

tot slot nog een aanmoediging voor het postkantoor: de score 
is 2 X 2 punten en de opmerking is “onderhoud kan beter” . na 
de verbetering die zich afgelopen jaar inzette, raad de jury aan 
om die stijgende lijn weer op te pakken en niet te verslappen!     

namens de jury,
Piet Bliek
Procesmanager groen, Afdeling Beheer Openbare Ruimte
Gemeente Schiedam

juryrapport 2009

Hanging Baskets

Oranjestraat 10-2

3111 AP Schiedam

Tel. (010) 426 59 97

Fax (010) 246 70 90

Plantage
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voor het eerste Pan-tage artikel van 
dit nieuwe jaar , alweer 2010, kwam 
ik voor het eerst in de rehoboth-
school terecht alwaar onze gaste 
van deze keer riant woont. 
Het uitzicht is prachtig op de 
nieuwe Haven. de boten liggen nu 
stevig in het ijs, een knoestige kale 
boom geeft voor een van haar ramen 
in de groeizame seizoenen een 
schaduwgevend groen bladerdak. 

Ik ben te gast bij Ilona Kamps. deze blonde, 
sportieve en reislustige dame is geboren in 
Pijnacker en getogen in delft.  
Ilona doorliep na de havo de school voor 
fotografie. Ze startte er als 18-jarige. 
Ze opteerde een beeldend vak. eigenlijk was 
haar eerste keuze om architect te worden 
maar daarvoor is een vwo-diploma vereist 
als vooropleiding. 
Ze wilde echter niet nog eens een middelbare school diploma 
halen maar meer praktijk gericht werken/leren. Ze deed  een 
poging voor een plek op de Kunstacademie maar men vond 
haar met 18 lentes te jong. 
de school voor fotografie nam haar uiteindelijk wel aan omdat 
ze intussen een passend antwoord had op haar jeugdige leeftijd; 
“ik word vanzelf ouder....” 

Uiteindelijk is ze vanuit rotterdam in 2002 in schiedam op 
deze plek aan de Plantage gaan wonen. drie jaren tevoren is 
ze gelijk na haar opleiding als freelance fotografe begonnen 
(www.ilonakamps.nl). tot haar opdrachtgevers behoren o.a. 
ontwerpburo’s, overheden, persburo anP en tijdschriften. 

Ze fotografeert landschappen,straatbeelden en mensen in hun 
eigen omgeving. overal ter wereld vraagt ze mensen spontaan 
voor haar camera en geeft zo haar kijk op het dagelijks leven. 

Ze is een reislustig type. Ze heeft een top-10 landenlijst waar 
ze heen wil om reportages te maken, al dan niet in opdracht. 
recent heeft ze 5 reportages gemaakt op madagascar. haar 
favoriete vervoermiddel is de fiets.

Ik mag Ilona gelijk voorstellen als nieuw redactie-lid van de 
Plantagekrant. we zijn blij zo’n creatieve geest als versterking 
van onze gelederen te mogen begroeten en we hopen op een 
vruchtvolle samenwerking.  

Ze houdt ook van koken en geeft hier een lievelingsrecept prijs; 
risotto met paddestoelen. eet smakelijk ! 

Wat kookt de 
Plantage-bewoner?

Tekst: Ireen Visée

risotto met paddestoelen

Ingrediënten
•	750	ml	kippebouillon/fond
•	2	tenen	knoflook
•	olijfolie
•	2		uien	of	4	sjalotten,	fijngesnipperd
•	200	g	risottorijst
•	1	klein	glas	droge	witte	wijn
•	100	g	kastanje	champions
•	100	g	oesterzwammen,	in	plakken
•	 100	 g	 cantharellen,	 eekhoorntjesbrood	 of	 andere	 wilde	

paddenstoelen, in plakken
•	vers	gemalen	peper
•	handje	peterselie
•	pecorino	of	Parmezaanse	kaas,	geraspt

Bereiden
breng de bouillon in een pan aan de kook. verhit  olijfolie 
in  pan, voeg een fijngesneden of uitgeperst teentje knof-
look en deuien of sjalotten toe en bak ze in 2-3 minuten gla-
zig.  roer de rijst erdoor en bak nog 2 minuten.gas iets lager.
schenk de wijn erbij en kook tot hij is opgenomen. voeg 1 
soeplepel hete bouillon  en kook al roerend tot het vocht is 
opgenomen.herhaal tot de rijst beetgaar is. (ongeveer 20 
min)de risotto hoort beetje vochtig en romig te zijn. breng 
hem op smaak met zout en peper. 
tijdens het garen van de rijst.verhit  olijfolie in een pan, voeg 
een fijngesneden of geperst teentje knoflook toe en de pad-
denstoelen en bak ze regelmatig roerend tot ze zacht zijn. 
roer ze door de risotto. roer de fijngesneden peterselie vlak 
voor op dienen toe en geef de kaas er los bij
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Grote Markt 39A 
3111 NH Schiedam 
010-4551561 
06-51922582 
info@artipico.com
www.artipico.com

Open: donderdag t/m 
zondag van 
12.00 tot 17.30 uur.

Joop Polder

Verkoop, Uitleen en Advies

Jacques Tange

Frits Kloppers

Susan Ruiter

Anthon Hoornweg

Truida de Jong

Lezers van Plantage Krant 10% korting

Meer dan 50 andere kunstenaars en voor een 
origineel geschenk is er de KunstCadeauBon

Clemens Briels
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deze keer voor gluren bij de buren ben ik op bezoek 
gegaan bij nathalie Hendriks en cees Wallenburg. dat 
had wel een speciale reden, want nathalie vervangt 
gabriella Kok in het bestuur van de Plantage.

bij de brandende houtkachel vertellen nathalie en cees dat cees 
bij toeval in 1999 hun huis aan de Lange nieuwstraat te koop 
zag staan. het was een enorme bouwval en ze besloten in eerste 
instantie er maar niet aan te beginnen. 

na een half jaar zoeken zijn ze toch overstag gegaan en 
begonnen aan een enorme verbouwing van hun huis. het heeft 
zeker een half jaar geduurd. maar ze zaten nu op de plek die 
aan al hun eisen voldeed. een 
tuin, een garage, een huis waar 
je muziek kunt maken, alles 
op loopafstand, in een soort 
van dorp wonen, maar wel de 
gemakken van de stad hebben 
en alles moest natuurlijk wel 
binnen hun budget passen.
toen in 2002 henk werd 
geboren en in 2003 marlies, 
was hun gezin compleet en dat 
gaf hun echt het huisje, boompje 
beestje gevoel, in positieve zin 
dan.

nathalie is sinds 5 jaar ZZP-er. haar 
werk bestaat uit drie peilers. Zij 
geeft ontwerponderwijs aan de 
tU in delft, zij is textielconsulent 
en adviseert bedrijven en zij heeft 
haar eigen product ontworpen 
(laptoptassen) en verkoopt dit 
onder de naam draag!, voor 
meer informatie ga naar:
www.draagdesign.nl.

voordat nathalie aan deze werkzaamheden begon heeft zij in 
1997 de maltha-milieu prijs gewonnen. Ik had geen idee wat die 
prijs inhield, maar zij weet mij te vertellen dat meneer maltha 
de trekker is geweest voor glasrecycling en de glasbakken heeft 
ontworpen. hij vond dat jonge ontwerpers de kans moesten 
krijgen om goede milieuvriendelijke ideeen te realiseren en heeft 
daarom een prijs bedacht. 
nathalie heeft die gekregen voor haar project in India, om 
een project voor de jute fabrieken in calcutta te realiseren. de 
markt van de jutezakken was teruggelopen en jute is een zeer 
milieuvriendelijk product.
nathalie bedacht dat je van jute een hoogwaardige meubelstof 
kon ontwikkelen. het was het begin van het tijdperk dat mensen 

gluren bij de buren...
Op bezoek bij Nathalie Hendriks en Cees Wallenburg

natuurlijke producten in hun huis introduceerden, denk bv. aan 
de sisalvloerbedekking dat helemaal in kwam. 
er wordt in die fabriek nog steeds gordijnstof van jute gemaakt.

cees werkt inmiddels al weer 12 jaar als consultant bij msc, een 
dochter bedrijf van sbm offshore group. msc ontwerpt en 
ontwikkelt mobiele offshore constructies, zoals mobiele olie en 
gasplatforms. voor zijn werkt reist hij veel.

als ik vraag of ze van reizen houden, verteld cees mij dat hij 
privé een enorme hekel heeft om met het vliegtuig te reizen. Zij 
doen liever alles met de auto of het liefst nog per boot.
elke zomer zijn ze rond de waddeneilanden te vinden. Zelf hebben 

ze	een	16	kwadraat	zeilboot,	maar	
speciaal voor de zomervakantie 
huren ze een grotere platbodem 
om met de kinderen rond de 
waddeneilanden te zeilen. 
nathalie deelt met cees deze 
passie en hun kinderen zijn  
hier inmiddels al helemaal mee 
besmet.

natuurlijk ben ik heel erg 
nieuwsgierig wat nathalie denkt 
te gaan doen voor ons Plantage-
bewoners in het bestuur.
Zij verteld dat ze een hoop leuke 
activiteiten wil gaan bedenken 
om veel leven in de brouwerij te 
brengen en de saamhorigheid 
in de buurt nog meer te 
stimuleren.

het lijkt haar ook erg leuk om 
de ZZP-ers / ondernemers in de 
buurt met elkaar in contact te 
brengen. Ze denkt namelijk dat 
er veel creatieve mensen in de 

Plantage wonen die misschien ook wel iets voor elkaar kunnen 
betekenen..

nathalie en cees geven een pluim aan alle mensen die zich bezig 
houden met de nieuwe plannen rondom het park.
verder vinden ze dat ze in een buurt wonen met hele leuke 
verschillende soorten mensen, jong en oud en veel gelijkgestemde 
mensen.

we ronden dit gesprek af en ik verlaat hun huis met een zeer 
positief gevoel. heerlijk dat er zulke postief ingestelde mensen 
bij ons in de buurt wonen.
die kunnen we goed gebruiken in het bestuur.

Tekst: Floor van Ochten
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van Hattum
Interieurbouw
aannemer van timmerwerk
machinaal timmerbedrijf

Lange Nieuwstraat 59
3111 AE Schiedam
Telefoon 010 - 426 12 65
Telefax 010 - 426 42 50
Mobiel 06 527 33 135

SCHIEDAM
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Plantage Planner
activiteiten voor zover bekend bij 
het uitkomen van deze krant:

8 feBruari wijkoverleg 
bewonersvereniging schiedam-zuid
9 feBruari bestuursvergadering
8 Maart wijkoverleg 
bewonersvereniging schiedam-zuid
19 aPriL wijkoverleg 
bewonersvereniging schiedam-zuid

Bestuur en Werkgroepen:
BeStuur: Straat teLefOOn

edwin westenberg (voorzitter) Lange nieuwstraat 197 e 4715951
Joke	Elenbaas	(penningmeester)	 Lange	Nieuwstraat	197	a	 2735960
hermine hoogerboord (secretaris) Lange nieuwstraat 109 b 3 2730097
rob wassenaar (alg.bestuurslid) tuinlaan 88 2730932
nathalie hendriks (alg.bestuurslid) Lange nieuwstraat 177 4731753

redactie PLantageKrant:

Kymia	Kazemi	 Tuinlaan	10	a/b	 4262553
désirée wassenaar tuinlaan 88 2730932
floor van ochten Lange nieuwstraat 147 2730092
egbert vennema Plein eendragt 21 b 
Ireen	Visée	 Tuinlaan	12	 4262006
Marianne	de	Wit	 Tuinlaan	96	 4739213
Ilona Kamps Lange nieuwstraat 187 f

WeBSite en WeBBeHeer

Tessa	Hoeben-Schlechtriem	 Lange	Nieuwstraat	23	b	1	 4267327
  
WerKgrOeP ParKBeHeer:

Julia snikkers Plein eendragt 13 4731539
Huib	Sneep	 Tuinlaan	58	 4263177

WerKgrOeP tOeKOMSt PLantage 

Gabriëlle	Kok	 Tuinlaan	2	 4264563
anita v.d. berg tuinlaan 34 4734992
Han	Elskamp	 Tuinlaan	40	 4270639
Kirstain	Houweling	 Tuinlaan	58	 4263177
marja Klink tuinlaan 102 4734004
Bas	Maliepaard	 Tuinlaan	74	 4268064
saskia berkhout tuinlaan 20 4731450 
Mieke	van	Hattum	 Lange	Nieuwstraat	59	a	 4261265	
rob wassenaar tuinlaan 88 2730932
roel schagen v. Leeuwen Lange nieuwstraat 173 2732152
edwin westenberg Lange nieuwstraat 197 e 4715951
alwine van winsen Lange nieuwstraat 139

Overige BeLangrijKe teLefOOnnuMMerS:

Bestratingsklachten   2082350
iradO,	(afvalinzameling	en	werkzaamheden	openbare	ruimte)	 2621000
glasfabriek,	dhr.	J.	Brunt	 	 4094634
groenvoorziening,	dhr.	Chris	Smit		 4266600
geluidsoverlast / Milieuverontreiniging dcmr meldkamer 4733333
Havendienst,	dhr.	P.	Zuiddam	(binnenvaartschepen)	 6315301
Lichtblauwe Brigade	 	 2645485
Politie wijkteam Zuid, mevr. marijke van Impelen 09008844
reiniging,	dhr.	Van	der	Meer		 	 6315234
Stichting Woonplus, dhr. J. Jumelet 2045100
Wijkprojectmanager zuid,	dhr.	Marcel	Kreuger	 2465860

Colofon
de Plantagekrant is het informa-

tie- en ledenblad van belangen- en 
bewonersvereniging ‘de Plantage’ en 
verschijnt viermaal per jaar. de inhoud 

geeft niet voetstoots de meningen/
standpunten van de vereniging en/of 

haar bestuur weer.

Lidmaatschap:
U kunt lid worden van de belangen- en 

bewonersvereniging ‘de Plantage’ 
voor slechts € 10 p.p. per jaar.

rekeningnr. postbank: 8240205
t.n.v. de Plantage, schiedam

redactie:
désirée wassenaar, floor van ochten, 
Ireen visée, marianne de wit, egbert 
vennema (verzorgt de cartoon) en 

Kymia Kazemi (opmaak). 

redactie adres:
désirée wassenaar

tuinlaan 88
3111 aw schiedam

tel: 2730932
secretariaat@plantagebewoners.nl

     
Kopij:

de volgende Plantagekrant verschijnt 
in april 2010. Kopij graag uiterlijk 4 
april 2010 bij de redactie.

Belangen- en Bewonersvereniging 

de PlantageDe parel van de Stad
De leeuw (uitgevoerd in brons) siert sinds 1997 weer 

het oudste stadspark van Nederland   

notarieel opgericht op 20/09/1995
	KvK	Rotterdam	nr.	V	347956

Secretariaat: 
Lange Nieuwstraat 109 b3 - 3111 AE Schiedam

Tel (010) 273 0097
secretariaat@plantagebewoners.nl

www.plantagebewoners.nl



buiten slaat de winter zijn deur 
weer open 

koude sluipt weer over de grond 
en de ijslaag wordt weer dikker 
heerlijk genieten , zo gezond 

rode neuzen , koude handjes 
maar op hun mond een blijde 

lach 
straks wat warme chocolade 
op deze allerlaatste jaardag 

Gebeurtenissen in en rond de Plantage


