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Een woonplek voor iedereen in de wijk Nieuwland in Schiedam

This magazine is made for 

and by inhabitants of Nieuwland. 

The magazine informs you about 

activities, important events and the 

people that live here. Please ask 

someone to translate the articles 

for you.

Bu gazete Nieuwland yerlileri  

tarafından düzenlenip yine 

semt yerlilerine yönelik olarak 

yayınlanıyor. Gazete mahalledeki 

faaliyetler, önemli olaylar ve burada 

oturanlar hakkında bilgiler veriyor. 

Bu  

bilgileri size çevirmeleri için  

birinden rica edin. 
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Bij dit bezoek aan Nieuwland was de aandacht 
vooral gericht op de wijkeconomie. Zo sprak de 
staatssecretaris met Maarten Groene wethouder 
van Economische Zaken in Schiedam, directeur 
Karin van Dreven van Woonplus, Wim Verzijden 
(directeur OSG Schiedam), Ben Dubbeldam (win-
kelstraatmanager Nieuwland) , Rob Roodhuizen 
(voorzitter van de winkeliersvereniging) en ver-
schillende ondernemers over hoe Schiedam de 
wijkeconomie stimuleert.

Ook maakte de staatssecretaris 
tijdens zijn bezoek een wandeling 
over de Nolenslaan om daar te pra-
ten over de (economische) kansen 
voor deze winkelstraat. In de win-
kel van Totaal Gemak Grotendorst 
aan de Mgr. Nolenslaan werd nog 
een projectaanvraag in het kader 
van ‘Beroepsonderwijs in Bedrijf’ 
ondertekend in het bijzijn van 
de staatssecretaris. Het bezoek 
werd afgesloten met een bezoek 
aan NMS Supermarkt aan het 

Nieuwlandplein. Na een gesprek over de opzet van 
deze multiculturele supermarkt en een uitgebreide 
rondleiding trakteerde NMS Supermarkt het gezel-
schap op lekker hapjes en drankjes. Wethouder 
Groene was blij met de komst van de staatssecre-
taris: “Heemskerk is binnen het ministerie verant-
woordelijk voor het stimuleren van de wijkecono-
mie. Een onderwerp waar wij ons in Schiedam ook 
erg voor inzetten. Een goede samenwerking hierbij 
helpt alle partijen.”

COLOFON
Nieuwland Nieuws is 
een uitgave van, voor en 
door bewoners en mede-
werkers van gemeente 
Schiedam, Woonplus, 
politie, SWS Welzijn  
en alle andere organi- 
saties in Nieuwland.

Communicatiebureau Nieuwland Nieuwe Damlaan 760 
Het redactieteam van Nieuwland Nieuws is altijd op zoek naar verhalen en artikelen. Indien u hierin betrokken zou willen worden als 
vrijwilliger, dan kunt u uw gegevens afgeven op het Communicatiebureau of een mailbericht sturen naar info@nieuwland-schiedam.nl
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Maandag 26 januari bezocht staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken de 
wijk Nieuwland. Wethouder Maarten Groene ontving de staatssecretaris samen met  
vertegenwoordigers in de wijk. 



De wijkontwikkeling van Nieuwland startte ruim 
tien jaar geleden. Buurten werden opgeknapt en 
woningen gerenoveerd of gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwbouw. Nu wordt een volgende 
stap gezet: het Dr. Wibautplein wordt aangepakt. 

Gemeente Schiedam en Woonplus hadden al lan-
ger de wens om ook het Dr. Wibautplein aan
te pakken. De bebouwing aan de Noord- en 
Oostkant van het plein is verouderd en voldoet
niet meer aan de huidige woonwensen. Renoveren 
is geen optie. De sfeer en uitstraling van
het gebied hieromheen is de laatste jaren sterk 
achteruit gegaan. Het lag voor de hand om deze
gebouwen gelijktijdig aan te pakken met de bouw 
van Nieuwe Tuinen, maar dat was niet
mogelijk. De winkelruimten onderin de flats waren 
namelijk van een particuliere eigenaar. Nu de 
gemeente inmiddels wel in het bezit gekomen is 
van de ‘winkelstrip’ kan de wijkontwikkeling van 
Nieuwe Tuinen en het Dr. Wibautplein doorgaan. 

Nieuwbouw
In totaal zullen 64 woningen worden gesloopt. Dit 
zijn de woningen boven de winkelstrip en die boven 
het oude wijkcentrum. Met de sloop van deze flats 
kan de wijk Nieuwe Tuinen afgemaakt worden. De 
eerste studies laten zien dat er ongeveer 54 een-
gezinswoningen en twaalf gestapelde woningen 
gebouwd zullen worden, met daaronder een mul-
tifunctionele accommodatie. Met de sloop van de 
twee blokken start een volgende fase waarmee de 
buurt ‘Nieuwe Tuinen’ kan worden afgemaakt. Het 
karakter van de nieuwbouw zal aansluiten bij dat 
van de aangrenzende woningen van ‘Het Prieel’: 
eengezinswoningen met een tuin. Het globale plan 
is dat er ongeveer zeventig koopwoningen komen; 
voornamelijk eengezinswoningen en enkele appar-
tementen boven een bedrijfsruimte. De bedrijfs-
ruimte zal worden verhuurd als buurtcentrum. De 
verwachting is dat in 2009 de bewoners van de te 
slopen flats zijn verhuisd en dat er in 2010 gesloopt 
kan worden. Het is de bedoeling dat in 2011 gestart 
kan worden met de nieuwbouw.  

Sociaal plan
In december organiseerde de gemeente samen 
met Woonplus twee informatiebijeenkomsten voor 
bewoners en omwonenden van het Dr. Wibautplein. 
Op de sloop werd positief gereageerd, maar van-
zelfsprekend roept zo’n ingrijpend proces ook 
veel vragen op. Niet alleen voor de bewoners die 
moeten verhuizen, maar ook voor bewoners uit 
de buurt. Zo moeten bewoners van de woningen 
die gesloopt worden het komend jaar een nieuwe 
woning vinden. Om dit zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, hebben de 
gemeente Schiedam, 
het Schiedams 
Overleg Bewoners 
Organisaties 
(SOBO) en Woonplus 
Schiedam een sociaal 
plan opgesteld. Daarin 
zijn zaken als de ver-
goedingsregeling, ver-
huizing en urgentie-
verklaring vastgelegd. 
Woonplus is inmiddels 
gestart met huisbezoeken om het sociaal plan en 
de woonwensen van de betrokken bewoners indivi-
dueel te bespreken.

Leefbaarheid van de buurt
Tijdens de bewonersbijeenkomsten werd ook uit-
voerig ingegaan op de leefbaarheid op en rondom 
het Dr. Wibautplein. De Gemeente en Woonplus 
blijven het regulier onderhoud en beheer aan 
woningen en buitenruimte uitvoeren tot aan de 
sloop van de complexen. Er zal ook streng toezicht 
gehouden worden op het gebied. Als dat mogelijk 
is, worden de woningen die leegkomen tijdelijk ver-
huurd zodat er zo lang mogelijk bewoning van de 
woningen is. 

Sloop en nieuwbouw Wibautplein
De wijkontwikkeling van Nieuwland startte ruim tien jaar geleden. Buurten werden 
opgeknapt en woningen gerenoveerd of gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. 
Nu wordt een volgende stap gezet: het Dr. Wibautplein wordt aangepakt. 

Meer informatie?  
Iedere maandagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur is er een 
spreekuur in de buurtpost aan de Troelstralaan 83 waar u 
alle vragen kunt stellen die u heeft. 
 

Nieuwland Nieuws — maart 2009 pagina 3



Nieuwland Nieuws — maart 2009 pagina 4

Samen Buurten bezoekt dit 
schooljaar huis aan huis de 
bewoners van de Loeffstraat, 
Albardastraat, De Wildestraat, 
De Meesterstraat, en in (delen 
van) de Mgr. Nolenslaan. 
Inmiddels zijn we bij de helft van 
de adressen langs geweest en 
hebben we met bijna 60% van de 
bewoners een gesprek gevoerd.

We willen graag dat bewoners 
zich goed voelen in de buurt. 
Samen Buurten wil daarom con-
crete dingen gaan doen naar 
aanleiding van de huisbezoeken. 
Een paar voorbeelden:

• We hebben navraag gedaan bij 
Woonplus, naar aanleiding van 
de vele klachten over de kou. 
De gaskachels kunnen het maar 
nauwelijks aan. Helaas is er al 
eerder besloten dat er geen CV 
komt in deze woningen. 
• Bewoners met financiële pro-
blemen en taalproblemen heb-
ben we gewezen op interessante 
mogelijkheden en regelingen. 
Een aantal mensen hebben wij 
kunnen helpen door te verwijzen 
naar een hulpverleningsinstantie 
of activiteiten in het buurthuis. 
• Vaak blijft het contact met de 
buren beperkt tot een vriendelijk 

‘hallo’ of ‘dag’. Omdat we van 
veel mensen horen dat ze dat 
jammer vinden, gaan we hiermee 
aan de slag door mensen uit te 
nodigen om ‘samen te buurten’. 
We komen heel wat bewoners 
tegen met goede ideeën, er- 
varingen en kwaliteiten. Met 
hen gaan we op zoek naar wat 
we daarmee kunnen doen. Een 
greep uit de ideeën: een etentje 
met buurtbewoners organiseren, 
het aanleggen van een kleurrijke 
beplanting of iets leuks doen met 
muziek in de buurt. 
We houden u natuurlijk 
op de hoogte!

Samen Buurten ‘halverwege’

Vouchers voor wijkinitiatieven
Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft geld beschikbaar gesteld om overal in het 
land bewonersinitiatieven te ondersteunen. Voor Nieuwland heeft het ministerie 180 duizend euro 
uitgetrokken. Dit geld zal door de bewoners zelf besteed worden. Heeft u een geweldig idee voor 
de wijk? Dan kunt u dat indienen met een zogeheten ‘voucher’. Een korte uitleg.

Het wijkactieprogramma is samen met bewoners 
opgesteld. Ook in de toekomst blijft het van groot 
belang dat bewoners nauw en actief betrokken 
blijven bij dit programma. Het landelijke samenwer-
kingsverband aandachtswijken (LSA) heeft de erva-
ring, dat bewoners heel goed weten wat ze willen 
voor hun wijk en dat ze zuinig omgaan met het geld 
dat ze daarvoor krijgen. Het wijkactieprogramma 
in de huidige vorm heeft zelf geen ruimte om geld 
ter beschikking te stellen aan bewoners. Het LSA 
heeft daarom het vouchersysteem ontworpen en 
het ministerie heeft dat overgenomen. De uitgangs-
punten van het vouchersysteem zijn dat het laag-
drempelig is, getoetst wordt door regiegroepen en 
dat bewoners zeggenschap krijgen over initiatieven, 
financiering en uitvoering. Bewoners worden pro-
fessioneel begeleid bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van hun plannen.

Procedure  
De procedure voor het aanvragen van een voucher 
ziet er als volgt uit: Bewoners dienen ideeën en 
initiatieven in bij de gemeente, en een regiegroep 
van bewoners en professionals gaat samen met de 
indiener van het plan (de voucher) werken aan de 
uitvoering van het plan. De regiegroep beoordeelt 
ook of het plan aan de volgende eisen voldoet:

• Het idee kan vóór 31 december 2009 worden 
uitgevoerd
• Het idee is betaalbaar binnen de beschikbare  
budgetten
• Het idee kan worden beheerd en onderhouden
• Het idee is niet alleen voor persoonlijk gebruik
• Het idee is niet in strijd met de wet
De regiegroep beslist over plannen tot 10.000 euro 
en bij plannen die meer dan 10.000 euro beslist het 
wijkoverleg. Er is extra ondersteuning beschikbaar 
om de bewoners te begeleiden bij de uitvoering van 
de plannen.

Aanvragen  
Op 4 april wordt er een bijeenkomst georganiseerd 
in het kader van de vouchers. Deze is bedoeld om 
bewoners te informeren over de plannen, maar voor- 
al ook om concrete ideeën uit de wijk te horen. 
Bewoners worden die dag ook ondersteund bij het 
uitwerken van hun idee zodat er een voucher voor 
aangevraagd kan worden.  
Meer informatie over de vouchers vindt u ook op 
www.nieuwland-schiedam.nl of op de site van de 
gemeente. De voucher-formulieren zijn ook verkrijg-
baar bij Wijkcentrum Dreesplein en bij bewoners-
vereniging Wonen en Leven Nieuwland.
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Nieuwland is de afgelopen jaren in een stroom-
versnelling gekomen. Onder invloed van allerlei 
plannen voor de wijk zoals ‘Nieuwland Vernieuwend 
Verder’ en later het Wijkactieprogramma zijn 
het enthousiasme en de betrokkenheid onder de 
Nieuwlanders gegroeid. “Voor bewonersbijeenkom-
sten moesten we een steeds grotere zaal afhuren.”, 
lacht Karin. “Ook het netwerk van de organisaties 
werd uitgebreid. Een echte doorbraak werd bereikt 
toen Nieuwland een Krachtwijk werd door de plan-
nen van voormalig minister Vogelaar.” 

De intensieve aandacht voor Nieuwland vindt Karin 
van Dreven volkomen terecht, maar er schuilt 
volgens haar toch ook een risico in. “Het afgelo-
pen jaar kregen wij maar liefst vijf bezoeken van 
bewindspersonen. Iedereen houdt nauwlettend in 
de gaten wat wij hier doen en verwacht meteen 
resultaten. Dan moet je natuurlijk wel uitkijken 
voor ‘scoringsdrift’. Wij zoeken hier naar duurzame 
oplossingen en die bereik je niet door acties van 
het kaliber ‘even snel de buitenkant oppoetsen’.  
Er is gewoon tijd voor nodig. Ook moeten we in het 
achterhoofd houden dat problemen weliswaar ín de 
wijk liggen, maar dat de oplossing ervan soms ook 
buiten de wijk gevonden moeten worden. Neem het 
Woonplus College dat wij in 2008 opgezet hebben. 
Wij bieden jongeren een stageplaats aan bij ons, 
maar ze komen dan te werken in heel Schiedam.”

Karin van Dreven start in maart bij woningcorpo-
ratie Haag Wonen in Den Haag.“Natuurlijk vind ik 
het jammer dat ik weg ga, want Nieuwland is een 
bijzondere wijk. Ik fiets er zelf regelmatig doorheen 
en dan hoor ik wel eens roepen: “Dag mevrouw 
Woonplus!” Het is een levendige wijk met allerlei 
culturen en kleine buurtjes met een eigen identi-
teit. Hieruit ontstond bijvoorbeeld ook het idee voor 
het kleurrijke logo van Nieuwland: een verzameling 

van verschillende lapjes, die bij elkaar gevoegd 
een prachtige bonte lappendeken vormen. Om bij 
het beeld van de lappendeken te blijven: er moet af 
en toe wat versteld of vernieuwd worden. Volgens 
mij zijn wij daar in Nieuwland al jaren heel goed in 
geslaagd. Laten jullie dat vooral zo volhouden als 
ik weg ben!” 

Directeur Woonplus neemt afscheid van Nieuwland

‘Liever duurzaamheid 
dan even snel scoren’
Een bruisende wijk waar veel gebeurt; met betrokken bewoners en een 
enthousiast netwerk van organisaties. Zo zal de wijk Nieuwland in haar 
herinnering blijven. Karin van Dreven, directeur bij woningcorporatie Woonplus 
neemt op 1 maart 2009 afscheid.
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Stichting Multicultureel Schiedam heeft een nieu-
we voorzitter; Serap Onal. Zij is 32 en woont sinds 
haar 4e jaar in Schiedam. Na de MAVO en het MBO 
volgde zij een economisch- juridische studie. Naast 
haar werk voor SMS is Serap bestuurslid bij de 
Turkse vereniging Schiedam. In het verleden heeft 
Serap ook vrijwilligerswerk gedaan bij de stichting 
Vluchtelingenwerk en was ze penningmeester bij 
Stichting Alternatief. Deze stichting organiseerde 
allerlei activiteiten in Schiedam maar bestaat 
inmiddels niet meer. Door deze werkzaamheden 
heeft zij de afgelopen jaren een mooi netwerk kun-
nen opbouwen. 

Serap biedt veelal hulp aan mensen met een Turkse 
achtergrond, maar daarnaast is zij ook actief voor 
jongeren en is zij projectmedewerker bij Jongeren 
aan Zet (JaZ). Dit project helpt jongeren hun kan-
sen te vergroten in de maatschappij en probeert ze 
een beter toekomstperspectief te bieden. Samen 
met collega Nicole Maccow verzorgt zij bij JAZ ook 
buitenschoolse activiteiten.

Op de vraag waar 
zij de komende 
tijd veel aandacht 
aan wil besteden 
bij SMS ant-
woordt Serap: “Ik 
ben al drie jaar 
bestuurslid bij SMS. Wat me opviel in die periode 
is dat de onderlinge communicatie vaak te wensen 
overlaat. Binnen SMS, maar ook daarbuiten,  
praten we wel met elkaar over activiteiten, maar we 
kennen elkaar niet werkelijk en weten ook heel  
weinig over elkaars cultuur. Dat wil ik verbeteren.  
Een idee is om via workshops elkaars cultuur beter 
te leren begrijpen. Ook lijkt het mij goed om zo 
nu en dan bij elkaar te komen om bijvoorbeeld 
gezellig samen te eten. Daarnaast willen we meer 
aandacht gaan besteden aan de resultaten die wij 
met onze activiteiten behalen. We willen daar meer 
over communiceren zodat die resultaten veel meer 
zichtbaar worden. Dat is voor iedereen motive-
rend.”

NIEUWE VOORZITTER STICHTING MULTICULTUREEL SCHIEDAM

Serap Onal

Stichting Mondial

We zijn het er in Nederland 
met elkaar over eens dat ieder-
een de kans moet krijgen om 
volwaardig deel te nemen aan 
de samenleving. Of je man 
of vrouw bent, jong of oud, 
ongeschoold of hoog opgeleid, 
autochtoon of allochtoon. Ook 
mensen met beperkingen ten 
gevolge van lichamelijke, geestelijke, sociale of psy-
chische problemen. Volwaardige participatie door 
integratie is waar Stichting Mondial naar streeft.

Divers denken, duidelijk doen.
Stichting Mondial is een professionele organisatie 
op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. 
De stichting is er voor iedereen, maar in het bij-
zonder voor Nederlanders met een andere culturele 
achtergrond. De medewerkers van Mondial hebben 

hun wortels in Turkse, Marokkaanse, 
Kaapverdiaanse en Chinese culturen 
en zijn daarom als geen ander in staat 
om zwakkeren uit deze groepen te 
ondersteunen. Mondial  biedt advies 
en ondersteuning voor mensen die zelf 
de weg niet kunnen vinden in de wir-
war van wetten, regels en instanties 
op het gebied van zorg en welzijn. Ook 

organiseert de stichting activiteiten die maatschap-
pelijke integratie en samenhang bevorderen. Een 
voorbeeld hiervan is de Interculturele Dialoog in 
september vorig jaar. Wilt u ook meedoen aan activi-
teiten of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust 
contact met ons op.

Stichting Mondial wil er met haar activiteiten voor zorgen dat iedereen die maatschappe-
lijke voorzieningen nodig heeft daar ook gebruik van kan maken. Dat doet de stichting door 
mensen op individuele basis te informeren, te adviseren en te ondersteunen. 

Stichting Mondial Grotemarkt 12b 
Telefoon  (010) 246 06 36 www.stichtingmondial.nl

V.l.n.r. Dhr. I. Meral, mw A. Etahlali en mw. Ü. Mermer

EVEN
VOOR-

STELLEN



Inge van Haastert woont aan de 
Noordvestsingel, met uitzicht 
op het centrum van Schiedam. 
“Wanneer op een zonnige mid-
dag molen De Vrijheid draait, 
zie ik de schaduw van de wieken 
in een razend tempo langs de 
muren van mijn kamer gaan.”, 
vertelt Inge. “Zo kwam ik op het 
idee om aan de Noordvestsingel 
een kunsttoepassing te maken 
die een relatie heeft met de 
molens. Een die een denkbeel-
dige brug slaat tussen centrum 
en Nieuwland en die bovendien 
te maken heeft met zowel de 
Schiedamse historie als de 
tegenwoordige tijd.”

Inge heeft ervoor gekozen 
om op twee plekken aan de 
Noordvestsingel, tegenover de 
Museummolen, de weg opnieuw 
te bestraten met daarin een 

strakke afbeelding van een 
molenwiek. Inge; “Daarnaast wil 
ik ook de plek markeren waar de 
schaduw van de molen aan land 
komt. Namelijk in de periode dat 
de zon daarvoor laag genoeg 
staat. Op die manier is er een 
tastbaar bewijs in steen, dat de 
molen -over het water heen- in 
Nieuwland arriveert en vertrekt, 
als het ware. Het is een beetje 
het idee van een zonnewijzer. Uit 
eigen ervaring 
weet ik dat vanaf 
mei de schaduw 
volledig in het 
water valt door de 
hoge zonnestand 
en dat deze vanaf 
september tegen 
de gevels gaat 
opklimmen door 
de steeds lagere 
zonnestand. Een 

astronoom heeft voor mij uitge-
rekend dat de schaduw in april 
rond het middaguur ongeveer 
halverwege de Noordvestsingel 
valt. Ik kan dan goed bepalen 
waar de markering moet komen. 
Dus rond die tijd kan ik echt van 
start gaan met de uitvoering van 
het plan. 
Nu nog duimen dat in april de 
zon schijnt.”
Wordt vervolgd...

MOLENWIEKEN OP HET WEGDEK
Toen in 2008 de gemeente een prijsvraag uitschreef met als thema ‘Cultuur in de 
wijk’, werd beeldend kunstenares Inge van Haastert uitgekozen om haar idee voor 
de wijk Nieuwland uit te voeren.

De Noordvestsingel tegenover Museummolen De Nieuwe Palmboom

SCHIEVESTECOLLEGE OPENT DEUREN VOOR NIEUWLAND
Het Schievestecollege aan de Mgr. Nolenslaan en de Nwe. Damlaan wil lokalen 
beschikbaar stellen voor activiteiten van buurtbewoners.
Het Schievestecollege is een VMBO-opleiding. 
Voor de (iets) ouderen onder ons zeggen de ter-
men LTS, huishoudschool en MAVO waarschijnlijk 
meer. De eerste twee jaar zijn algemeen vormend. 
Dit houdt in dat het onderwijs vooral theoretisch 
is. Vanaf het derde jaar worden de beroepsgerichte 
praktijkvakken gegeven. Om deze vakken te kunnen 
geven bevat de school lokalen voor praktijkvakken 
zoals metaaltechniek, autotechniek, electrotech-
niek, timmeren, koken, verzorging en administratie. 
Daarnaast heeft de school ook de gebruikelijke 
gymzalen en kantines met een podium.

De school wil haar deuren open zetten voor de 
mensen die samen met haar deel uitmaken van 

het prachtige Nieuwland. In samenwerking met 
Jongeren aan Zet (JaZ) worden op dit moment 
iedere maandagavond aerobic- en X-bike-lessen 
(fietsen op hypermoderne hometrainers) verzorgd. 
Deze lessen, die worden gegeven op de Nwe. 
Damlaan, zijn speciaal bedoeld voor Turkse moe-
ders. Dit soort activiteiten wil de school graag 
uitbreiden, voorzover dat mogelijk is. De centrale 
vraag is waar bewoners behoefte aan hebben. 
‘Samen Buurten’ is momenteel bezig om dat in 
kaart te brengen.

Meer weten?
Neem dan contact op met Sandra van der Marel 
(svdmarel02@lentiz.nl of 06-4129 5532)
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Nieuwjaarsreceptie 2009

Kerstwijkontbijt Dreesplein
Op 23 december 2008 was het zover. Het jaarlijkse Kerstwijkontbijt voor wijkbewoners en organisaties in 
Nieuwland. Om half tien ’s morgens stonden de deelnemers al te wachten in de hal van het Dreesplein. 
Iedereen kreeg een Kerstcorsage uitgereikt om feestelijk voor de dag te komen. Om 10 uur gingen de 
schuifdeuren open en nam iedereen plaats. Na een welkomsttoespraakje van Christine en een muzikale 
verrassing met de bekende Schiedamse tenor Alberto da Moreno werd het buffet geopend verklaard. Veel 
Nieuwlanders hadden introducees meegenomen en de zaal zat helemaal vol. Het buffet was zeer uitge-
breid met verschillende broodsoorten en allerlei Turkse en Nederlandse lekkernijen tot fruit en chocolade 
toe. En natuurlijk was er volop koffie, thee, melk en limonade. Het was een zeer gezellig en geslaagd 
samenzijn.

Het netwerk van Nieuwland heeft 
op 8 januari jl. haar nieuwjaarsre-
ceptie gehouden in het Rijnmond 
Hotel. Woonplus, de gemeente 
Schiedam, de politie, vele andere 
organisaties in Nieuwland en 
natuurlijk veel wijkbewoners 
waren aanwezig. Omstreeks 
18.15 uur nam Jeffrey Davidsz 
van Woonplus het woord. Hij 
blikte, zoals gebruikelijk, terug 
op het afgelopen jaar en vertelde 
ook dat een aantal prominente 
gezichten de wijk zouden gaan 
verlaten. Daphne Kunst bijvoor-
beeld, de wijkprocesmanager 
en ook Harry Nagel en Dennis 

Ingenkamp, com-
plexbeheerders bij 
Woonplus. Jeffrey 
Davidsz zelf gaat 
ook iets anders doen, 
maar blijft wel betrok-
ken bij de wijk. Hij 
gaat zich vanaf nu 
bezighouden met het 
Wijkactieprogramma 
(WAP). Jeffrey 
stond ook even stil 
bij de verdere ontwikkeling van 
Nieuwland: de nieuwbouw van 
De Nieuwe Tuinen en het Dr. 
Wibautplein, en het project 
Over het Water. Hierna kreeg 

onze wethouder Maarten 
Groene de microfoon 
aangereikt. Volgens de 
wethouder was het hoog-
tepunt van het afgelopen 
jaar de aanpak van de Mgr. 
Nolenslaan. Deze is nog 
niet helemaal gereed maar 
dat doet niets af aan het 
feit dat deze winkelstraat 
er al er goed bij ligt. In 

2009 volgt de laatste afwerking: 
de beplanting. 
Na deze openingswoorden bleef 
het nog lang gezellig. Niet in de 
laatste plaats door de aanste-
kelijke Portugese muziek van 
de Nieuwlandse band Rabassa. 
Menig voetje ging los van de 
vloer. En daarmee werd op vrolij-
ke wijze het nieuwe jaar ingeluid.
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>  ...de sloop van Utopia is uitgesteld, omdat de aannemer failliet is  gegaan?
>  ...tot begin maart  de ’s-Gravelandseweg afgesloten is voor autoverkeer. 
>  ...het Ouderenwerk is verhuisd van De 4 Molens naar De 5 Molens?
 De 5 Molens is sinds 9 februari voor iedereen geopend.
>  ...de nieuwe manager Ouderenwerk Sonja Brand is?
>  ...de nieuwe Ouderenwerker Mario van Nies is?
>  ...de opvolger van Daphne Kunst bekend is? Zijn naam is Darius Spencer.
>  ...de nieuwe speeltuinbeheerder Andre de Groot is.
>  ...de nieuwe toezichthouders van Woonplus bekend zijn.
>  ...er op het Dreesplein een Curaçaodag is op 2 en 4 juli a.s.
>  ...er een Iftarmaaltijd komt, buiten op het Dreesplein, voor 300 mensen?
>  ...de moskee aan de Schaepmansingel een theetuin (met een paar overdekte zitplaatsen) heeft? 
>  ...basisschool Het Startblok plannen heeft ontwikkeld om het grote schoolplein flink op te knappen? 
 Naast financiering door diverse fondsen en andere instanties heeft de school ook een actie 
 georganiseerd. Aan alle leerlingen en medewerkers wordt gevraagd om 25 statiegeldflessen 
 te verzamelen. Het doel is om 10.000 flessen in te zamelen. Voor de verwerking van de flessen 
 kan de school rekenen op medewerking van de Plus supermarkt aan de Mgr. Nolenslaan. 
 Meer informatie? Kees Bol, tel 010-4737889 of bol@hetstartblok.net
>  ...dat op www.buurtlink.nl nu ook een pagina van de buurtagenten van Nieuwland is te vinden? 
Wanneer u uw eigen postcode intikt op deze site, krijgt u alle buurtbewoners (en organisaties) te zien 
die een eigen pagina hebben aangemaakt. Met één muisklik kunt u naar de pagina van de buurtagenten 
van wijkteam Nieuwland. U kunt hier 24 uur per dag uw vragen en opmerkingen aan het wijkteam kwijt. 
Ook vindt u er politie-informatie over uw wijk. 

Ontmoetingscentrum ’t Huisje

WIST
U DAT?

Al zestien jaar kunnen buurtbe-
woners elkaar ontmoeten in ont-
moetingscentrum ’t Huisje. 
Sinds jaar en dag is mevrouw 
Schaeffer één van de drijvende 
krachten achter deze gezellige  
wijk-huiskamer. “Er is hier altijd 
wel iets te doen.”, vertelt zij. 
“We hebben één keer per maand 
bingo en twee keer per week 
een inloopmiddag. Dan kan 
iedereen komen koffie drinken, 
een praatje maken of een spel-
letje doen. Ook is er een clubje 
dames dat prachtige kaarten 
maakt die dan tijdens een open 
dag door de dames worden ver-

kocht. Elke vrijdag hebben we 
een z.g. ‘Open Tafel’. Het eten 
wordt dan verzorgd door ver-
pleeghuis Frankenland en de 
mensen worden hier in ’t Huisje 
aan tafel bediend. Zo’n middag 
is altijd gezellig en druk. Net als 
in een restaurant, maar dan voor 
een bescheiden prijsje.” Ook de 
buitenruimte wordt niet vergeten. 
Mw. Schaeffer: “We hebben een 

‘schoffelploeg’ van tien mannen. 
Ze drinken eerst samen koffie 
en zorgen er daarna voor dat de 
directe omgeving netjes blijft. 
In het bijzonder de twee binnen-
tuinen in onze buurt. Het is leuk 
om zoveel mensen uit de buurt te 
kennen. Maar zoals het gezegde 
luidt: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Iedereen is dus bij deze 
uitgenodigd.”

Ontmoetingscentrum ’t Huisje
Delflandseweg 350
Maandag en donderdag inloopmiddag van 13.30 – 16.00 uur
Vrijdag Open Tafel v.a. 12.00 uur
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ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Banadiri
Email: banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 289
Complexbeheerder: Patrick van 
Waart
Telefoon (010) 426 63 23

Buurtpost Nolenslaan
Minister Donkerstraat 11
Complexbeheerder:  Ton Robbe
Telefoon (010) 246 93 56

Buurtpost Troelstralaan
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Eric Govaart 
Telefoon (010) 449 22 03

Buurtpost Donker Curtiusstraat
Donker Curtiusstraat 94
Complexbeheerder: Mike Ziek
Spreekuur: elke dag tussen 13.00 en 
14.00

Communicatiebureau Nieuwland
Nieuwe Damlaan 760 
Telefoon (010) 246 74 33 
info@nieuwland-schiedam.nl   

Ontmoetingscentrum de 5 Molens
Nieuwe Damlaan 818
Telefoon (010) 470 55 00
5molens@seniorenwelzijn.nl

Gemeente Schiedam
Stadserf 1
Bureau Wijkzaken
Telefoon (010) 246 55 90

Jongeren Aan Zet 
Mentoraatproject voor Marokkaanse, 
Turkse, Antilliaanse en Somalische 
jongeren
Mahmoud Chavoushi
Albardastraat 69
Telefoon (010) 427 09 41

Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Ds. M. Russchen  
Telefoon (010) 273 29 53 
mrusschen@pknschiedam.nl  

ONS/Irado
Van Heekstraat 15
Telefoon (010) 631 50 00

Parochie St. Jan de Doper/Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
Telefoon (010) 473 50 66

K I N D E R PA G I N A
Ogen van Schuttersveld

Het Schuttersveld is in 2002 geheel opgeknapt, maar helaas heeft de buurt 
de laatste tijd steeds meer last van vervuiling en vernielingen. De vervuiling 
wordt meestal aangericht door kleine kinderen en tieners. SWS Welzijn start-
te daarom onlangs het project ‘Ogen van Schuttersveld’ in samenwerking 
met Woonplus. Vanzelfsprekend zijn ook kinderen verantwoordelijk voor hun 
woonomgeving. In dit project word je je bewust van het belang van een schone 
buurt en leer je hoe je elkaar moeten aanspreken op ‘verkeerd gedrag’. Ook 
is het natuurlijk fijn dat vervuiling en vernieling snel worden gesignaleerd en 
opgelost. 

Ogen kopen
De kinderen die al meedoen hebben een training gekregen. Op 22 januari 
zijn zij ook naar Irado geweest om te kijken hoe het afval gescheiden wordt. 
De kinderen letten elke dag op hun buurt en melden vervuiling en vernie-
lingen bij de projectleider. Eén keer per week verzamelen de jonge ‘Ogen 
van Schuttersveld’ zich in de buurtpost. Van daaruit worden toezichtrondes, 
schoonmaakacties en andere activiteiten georganiseerd. Woonplus en SWS 
Welzijn bekijken elke week of er verbetering is. Bij elke verbetering kunnen de 
kinderen ‘ogen’ verdienen. Daarmee kunnen zij eens in de drie maanden een 
uitje ‘kopen’.  

Meedoen
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar die ook 
hun omgeving schoon en leefbaar willen houden. Met elkaar moet dit toch luk-
ken? Wil je meedoen kom dan op donderdag van half 4 tot 5 uur naar buurtpost 
De Vijfsterren. Er staat altijd thee en limonade klaar.

Wie heeft ze  al gezien; de kinderen van het project ‘Ogen van 
Schuttersveld’? Deze kinderen proberen de leefruimte van het 
Schuttersveld weer schoon te maken en ook te houden. Gewapend 
met vuilniszakken, een prikstok en een fotocamera gaan zij iedere 
donderdagmiddag op pad.

Voor meer informatie: 
Christine Pauw van SWS 
Welzijn via (010) 473 86 71 
of Silvia Bourguignon van 
Woonplus Schiedam via 
(010) 204 51 52.
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AGENDA 
 
 
 
Politie
Bijdorpplein 1
Wijkteamchef: Ad Willemen
Telefoon (010) 274 44 39 

Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Telefoon (010) 248 68 88

SWS Welzijn
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 40 90 909

SONOR, Opbouwwerk Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
Sati Veraan  
Telefoon 06 432 35 976

Speeltuin in ’t Park
Dr. Schaepmansingel 51
Telefoon (010) 471 97 04

Stichting Azhar
Contactpersoon: Hassan Aissati
Telefoon 06 303 09 762
info@stichtingazhar.nl
www.stichtingazhar.nl

Stichting Multicultureel Schiedam 
(SMS)
Contactpersoon: Serap Onal
Telefoon (010) 427 09 41 (bij JaZ)

Stichting Vluchtelingenwerk Schiedam
Van Swindensingel 40
Telefoon (010) 470 03 30

Thuis Op Straat (TOS)
Rembrandtlaan 41a
Telefoon (010) 273 48 51

Turkse Vereniging Schiedam
Contactpersoon: Fatima Ergin
Telefoon (010) 426 41 68 / 
06 202 72 607

Wonen en Leven
Wijk- en bewonersverenging
Nieuwe Damlaan 646
Telefoon 06 383 70 797

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
Unit Nieuwland
Telefoon (010) 204 51 01

Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2
Telefoon (010) 473 86 71

TOS SCHIEDAM 

Februari 
23 voetbaltoernooi Wibautplein 14.00 – 17.00 6 t/m 12 jr. 
24  tjoekbal Wibautplein 14.00 – 17.00 6 t/m 12 jaar 
25  paaltjesvoetbal Wibautplein 14.00- 17.00 6 t/m 12 jr. 
26  handbal Wibautplein 14.00 – 17.00 6 t/m 12 jr. 
27  tikspellen Wibautplein 14.00 – 17.00 6 t/m 12 jr.  

SWS WELZIJN / WIJKCENTRUM DREESPLEIN

Februari  
22 Rommelmarkt, 3e zondag van de maand, 10.00-15.00 uur, huur kraam € 8,00 per uur en € 2,00 borg
24  vakantieactiviteiten in voorjaarsvakantie, 4-12 jaar, 11.30-15.00 uur, € 0,50 per keer
25  multi-cultifeest, 13.00-16.00 uur, gratis
26  kinderspelen, 4-12 jaar, 13.00-16.00 uur, € 0,50 per keer
28  dansavond, 16.00-23.30 uur, € 1,00 toegang, informatie: 010-474 23 67

Maart
8 Internationale vrouwendag, verschillende workshops, v.a. 14.00 uur
15  seniorenmiddag, 14.00-17.00 uur, gratis/ inclusief maaltijd € 5,00 
 Deze wordt geserveerd van 17.30 – 20.00 uur, vantevoren reserveren
28  dansavond, 16.00-23.30 uur, € 1,00 toegang, informatie: 010-473 23 67

April
19  Rommelmarkt, 3e zondag van de maand, 10.00-15.00 uur, huur kraam € 8,00 per uur en € 2,00 borg 
23  internationaal kinderfeest, meer informatie volgt half maart

Computerinloop, groep 5 t/m 8, , donderdag 15.30-16.30 uur, € 0,50 per keer
Disco, groep 5 t/m 8, vrijdag 19.00-21.00 uur, € 1,50 per keer
Instuif, groep 1 t/m 8, woensdag 13.30-15.00 uur, € 0,50 per keer
Mini-club, groep 1 t/m 4, dinsdag 15.30 uur-17.00 uur, € 0,50 per keer
Meidenclub, groep 5 t/m 8, maandag 16.00-17.30 uur, € 1,00 per keer
Vakantie-activiteiten, groep 1 t/m 8, dinsdag, woensdag en donderdag 13.30-15.00 uur, 
€ 0,50 per keer.

SENIORENWELZIJN
ONTMOETINGSCENTRUM DE 5 MOLENS

Maandag 9 februari zijn de deuren opengegaan van het nieuwe ontmoetingscentrum aan de Nieuwe 
Damlaan. Het ontmoetingscentrum is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.30 uur. 

Bingo
Iedere 3e woensdag van de maand kunt u deelnemen aan Bingo.
Van 13.30 tot 16.00 uur. Kosten € 3,20 voor 6 ronden. 

Kijk voor alle overige activiteiten op www.seniorenwelzijn.nl of vraag in 
Ontmoetingscentrum De 5 Molens naar het programma.

De website van Nieuwland is online!
Op de site vindt u nieuws, nuttige informatie en handige links.  
Daarnaast ook leuke interviews met Nieuwlanders, verhalen uit de wijk  
en veel foto’s van evenementen. 
www.nieuwland-schiedam.nl
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Mail de oplossing vóór 15 maart naar: info@nieuwland-schiedam.nl of stuur deze naar 
Communicatiebureau Nieuwland, Nieuwe Damlaan 760, 3118 AC Schiedam.
Vergeet niet op uw inzending uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. 
Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon verloot.  
 
Oplossing kerstpuzzel:

Woordzoeker
BLOEMBOLLEN        
COMPLEXBEHEERDERS    
DE NIEUWE TUINEN     
DR. WIBAUTPLEIN      
IRADO                
KERSTWIJKONTBIJT     
KUIKENS              
LAMMETJES            
LAPPENDEKEN          

LENTEKRIEBELS        
MUSEUMMOLEN          
NARCIS               
NESTJE               
NOORDVESTSINGEL      
ONTMOETINGSCENTRUM   
OVER HET WATER       
PARKWEG              
SAMEN BUURTEN        

SCHADUW              
SCHIEVESTCOLLEGE     
SNEEUWKLOKJE         
STAATSSECRETARIS     
STARTBLOK            
STICHTING MONDIAAL   
SWS WELZIJN          
’T HUISJE            
TULP                 

VOORJAARSSCHOONMAAK  
VOUCHERS             
VRUCHTBOOM           
WETHOUDER            
WIEKEN               
WIJKACTIEPROGRAMMA   
WIJKOVERLEG          
ZONNEWIJZER          

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. 
Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende 
letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.

WINNARES  
KERSTPUZZEL

Mevrouw C. Heuchemer 
Zij heeft inmiddels 

haar prijs ontvangen.
Voor alle Nieuwlanders een heel gelukkig 2009!


