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[Het project Samen Buurten wil de leefbaarheid in de wijk verbeteren, betrokkenheid van bewoners en 
organisaties vergroten en ondersteuning bieden waar dat nodig is. Dit project is onderdeel van het Wijk-
actieprogramma Nieuwland. Samen Buurten is een initiatief van Woonplus, SWS Welzijn, Seniorenwel-
zijn en Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg, in samenwerking met de Politie, Gemeente 
Schiedam en andere organisaties in Nieuwland.]

Het team van Samen Buurten sluit met 
deze zomereditie het derde jaar ‘Samen 
Buurten’ af. We hebben in deze drie jaren 
interviews met bewoners gehouden in 
een aantal buurten in Nieuwland. 

Onlangs hebben we de flats aan de 
Nieuwe Damlaan (Damstaete), Burg.
Stulemeijerlaan en de Burg. Gijsenlaan 
bezocht en ook hier hebben we veel 
interessante gesprekken gevoerd. 
Aandachtspunten die tijdens deze 
interviews aan de orde zijn gekomen:

-	 de veranderingen door de verkoop 
van de woningen. 

-	 omgevingsfactoren zoals de 
vernieuwing van het Beatrixpark 
en het Strickledepark. 

-	 de ‘babbeltruc’ op de Nieuwe 
Damlaan waardoor bewoners 
gedupeerd raakten. 

-	 de wegwerkzaamheden die 
startten bij de flats aan de 
Burg.Stulemeijerlaan en Burg. 
Gijsenlaan 

-	 het ‘open’ karakter van de entrees 
van de flats waardoor overlast 
ontstaat

-	 de communicatie met verhuurders 
en Vereniging Van Eigenaren

En verder natuurlijk persoonlijke verhalen 
en ook hulpvragen. De medewerkers van 
Samen Buurten hebben weer veel bewoners 
kunnen doorverwijzen naar allerlei instanties, 
vrijwilligerswerk, buurtgroepen en activiteiten 
in de wijk. 

Samen Buurten heeft naar aanleiding van 
vragen van bewoners regelmatig contact gehad 
met Gemeente, Politie, belangenorganisatie 
Sobo en andere organisaties. Daarbij hebben 
wij steeds  vooropgesteld uw belangen zo 
goed mogelijk te behartigen

Na de zomervakantie gaan de project-
medewerkers weer in een nieuwe buurt 
interviews houden. Vooralsnog blijft Samen 
Buurten op hetzelfde adres bereikbaar voor 
bewoners. 
Nieuwe Damlaan 760, tel. 010-2467433. 



Succesvol initiatief van 
‘Buurtstenen’ 
Eetbare balkons
Naar aanleiding van wensen die naar 
voren kwamen in de interviews van 
Samen Buurten met bewoners, is er 
een bewonersgroep ontstaan, genaamd 
‘Buurtstenen’. 

Op initiatief van deze bewonersgroep 
en in samenwerking met andere bewoners 
uit de wijk, het  opbouwwerk, Samen Buurten 
en Stichting Gezonde Gronden is het project 
“Eetbare Balkons” ontstaan. 

Doel van dit project is om mensen bewust te 
maken van gezondheid en te leren zelf groente 
en kruiden te kweken. Het project wordt financieel 
ondersteund door de gemeente Schiedam en 
Woonplus vanuit de zogenaamde vouchergelden.
Zo zijn er bloembakken en plantjes voor de 
‘balkontuintjes’ aangeschaft. Stichting Gezonde 
Gronden verzorgt de cursus. Geïnteresseerde 
bewoners konden zich voor deze cursus opgeven 
en inmiddels zijn er op veel balkonnen mini tuintjes 
aangelegd. De eerste oogst is ondertussen 
binnen en binnenkort wordt er ook gezamenlijk 
gekookt met de oogst uit de tuintjes.  

Bewoners hebben aangegeven veel plezier te 
beleven aan dit project en er zijn al ideeën voor 
vervolgtrajecten. Daarin kunnen bijvoorbeeld 
thema’s aan de orde komen als groen, gezondheid, 
milieu, etc. 

Wilt u meer informatie? Neem dan even contact 
op met Samen Buurten, 
info@samenbuurtenschiedam.nl. 
of tel. 010 246 74 33

U kunt zich ook opgeven bij Herman Berkhout, 
h.berkhout@buurtprojecten.nl of 
tel 06 416 919 74

De Buurtstenen hebben inmiddels een eigen 
hyvespagina:  www.buurtstenen.hyves.nl of mail 
naar buurtstenen@hotmail.nl of 
tel 06 464 461 72



Mini-
Buurtkruidentuin
De ‘Buurtstenen’ zijn niet alleen actief in 
hun eigen ‘balkontuintjes’ maar hebben ook 
samen een planten/kruidenbak ingericht 
bij de Donker Curtiusstraat. Ook dit is een 
voucherproject. 
Het is een mooie compositie geworden van 
allerlei planten, bloemen en kruiden die  doet 
denken aan  een wilde tuin en ook nog eens 
heerlijk geurt.

Strickledepark
De gemeente Schiedam heeft aan Samen 
Buurten gevraagd tijdens de interviews 
met bewoners aandacht te besteden aan 
de vernieuwingen in het Strickledepark. De 
gemeente heeft bewoners gevraagd mee 
te denken over de ontwikkelingen. Er is een 
aantal bijeenkomsten geweest voor bewoners 
uit de omgeving van het Strickledepark. Deze 
werden gehouden  in de Vijf Molens van 
Seniorenwelzijn en in het kantoor van het 
Opbouwwerk aan de Nieuwe Damlaan. 

Over de plannen zijn bewoners  zeer te 
spreken.  Er komt een natuurlijk uitziende 
speelplek, die speelruimte biedt aan kinderen 
van verschillende leeftijden. Maar de bewoners 
hebben nog aanvullende plannen. Zo zijn er 
meerdere voucheraanvragen ingediend voor 
bankjes, een brug, een plantenrand, een 
kruidentuin en een waterpartij. Deze vouchers 
worden in september of begin oktober 
behandeld door de regiegroep Nieuwland.
In de komende periode zullen de eerste 
werkzaamheden uitgevoerd worden in het 
park.

Op zondag 27 augustus is de feestelijke 
opening van de herinrichting. De cultuurscout 
verzorgt hiervoor de programmering. Heeft u 
nog ideeën  of wilt u als vrijwilliger aan deze 
culturele dag meewerken? Meldt u zich dan 

aan bij cultuurscout Ineke Hagen, via 
ineke@stichtingmooiwerk.nl of tel. 06 542 649 86. 



Agenda
20 augustus   Iftar dialoog en maaltijd   
   Dreesplein

27 augustus   Culturele dag    
   Strickledepark

10 /11 september   Nieuwland Festival 
   Wibautplein   
 

Contact
Samen Buurten 
(bij Communicatiebureau Nieuwland)
Nieuwe Damlaan 760
3118 AC  Schiedam
tel 010 246 74 33

Wandelgroep 
Nieuwland groeit

Tijdens de interviews brengt Samen Buurten 
vaak de wandelgroep Nieuwland onder de 
aandacht. Er blijkt volop belangstelling te zijn 
en de  projectmedewerkers nemen dan ook 
regelmatig dames mee voor een kennismaking 
met de wandelgroep. Deze wordt inmiddels 
steeds groter. Vrouwen uit de buurt genieten elke 
week weer van de natuur van het Beatrixpark. 
De onderlinge contacten in deze multiculturele 
groep vrouwen worden ook als zeer waardevol 
ervaren. De groep heeft inmiddels al twee 
geslaagde uitstapjes met de bus gemaakt. De 
eerste keer naar het strand van Kijkduin en de 
tweede keer naar het Openluchtmuseum in 
Arnhem. 

Ook meewandelen? Neem dan even contact 
op met Samen Buurten.

Voucheraanvragen

Eerste 
picknicktafels 
geplaatst
In de buurt van de Johan de Wittsingel 
zijn inmiddels de eerste drie van vier 
picknick-sets geplaats door Irado. 
Bewoners uit deze buurt hadden 
voucheraanvragen ingediend om 
de speelplekken in deze buurt op te 
knappen. Deze picknicksets maken daar deel 
van uit. 
De vierde set, die bij de Van Hallstraat, laat nog 
even op zich wachten. Op de plaats waar hij 
moet komen zitten veel boomwortels in de grond  
en deze moeten eerst verwijderd worden. 

Een ontwerper kijkt op dit moment naar wat 
de mogelijkheden zijn voor de speelplekken. 
Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden 
met de beschikbare ruimte, maar ook met de 
leeftijdsgroepen in de betreffende straat. 
De speelplekken worden dan over enkele weken 
of anders vlak voor het begin van de lente 
aangepakt.


