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Leeswijzer 

Het Wijkactieprogramma bestaat uit een kerndeel (deel 1) en een aanvullend 
deel met bijlagen (deel 2). Deel 1 bevat een schets van de historische 
ontwikkelingen in Nieuwland, een analyse van de sterke en zwakke punten 
van de wijk en de onderbouwing van de extra inzet in het kader van de bewe-
ging van Aandachtswijk naar Krachtwijk. Voorts vindt u de programma’s per 
thema met de activiteiten die gezamenlijk met de bewoners en het maatschap-
pelijk middenveld zijn opgepakt, de prestatiedoelstellingen en de aan het rijk 
gevraagde inzet.

Deel 2 bevat gegevens en feiten voor de onderbouwing en verantwoording 
van het wijkactieprogramma Nieuwland. Dit betreft onder meer de door 
bewoners, ondernemers en andere betrokkenen aangedragen punten, een 
overzicht met investeringsbijdragen van de betrokken partners, de prestatie-
indicatoren 2008–2015 en de manier waarop de uitvoering ter hand wordt 
genomen.

De lezer die zich een beeld wil vormen van de inhoud van het wijkactiepro-
gramma Nieuwland kan volstaan met deel 1. Lezers die geïnteresseerd zijn 
in de onderbouwing van het programma wordt aanbevolen ook deel 2 te 
raadplegen. 
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Bijeenkomst bewoners Nieuwland 5 juli 2007
Het thema ‘Achter de voordeur’ is alleen plenair besproken. Bewoners 
hebben dus alleen voorstellen gedaan aangaande de thema’s ‘Werken en 
leren’, ‘Wonen en veiligheid’ en ‘Ontmoeten’.

Voorstellen thema 

‘Werken en leren in de wijk’:

1. Jongeren stimuleren in het vinden van een opleiding, stageplekken, 
 werk en een zinvolle dagbesteding;
2. Werkplekken en stageplekken voor jongeren creëren;
3. Mobiele telefoons op scholen en stageplekken verbieden;
4. Meer druk op jongeren uitoefenen om een opleiding te volgen;
5. Elke stagiair moet een eigen begeleider hebben;
6. Ondernemers moeten een subsidie krijgen als zij stagiaires aannemen;
7. Mensen die geen werk hebben op een andere manier inzetten die 
 betekenis heeft voor de wijk;
8. Voorkomen leegstand door inzetten economische kansenzones;
9. Scholen in de wijk in de avonduren gebruiken, bijvoorbeeld voor 

cursussen voor volwassenen of allochtone ouders;
10. Betere handhaving op spijbelgedrag van jongeren;
11. Aanpakken overlastgevend gedrag jongeren bij metrostations;
12. Ouders vragen hun kind naar dichtstbijzijnde school te sturen en niet 

perse naar een ‘witte school’ - scholen ook aantrekkelijk maken;
13. Hangjongeren in clubverband een ambacht leren.

1. Bijeenkomsten 

 betrokkenen partijen
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Voorstellen thema ‘Wonen en veiligheid in de wijk’:

Wonen

1. Nolenslaan aanpakken:
• Bestrating verbeteren;
• Regelmatig onderhoud uitvoeren;
• Zorgen voor betere waterafvoer;
• Verkeersveiligheid, o.a.: rijbaan verbreden en betere voorziening 

voor fietsers;
• Winkeliers verantwoordelijk maken voor winkelomgeving;
• Onderhoudskwaliteit A kiezen;
• Colijnstraat (achter Nolenslaan) is onveilig en vervuild;
• Lichtblauwe brigade inzetten tegen fietsen op de stoep.

2. Aanpakken armoede en leegstand van winkels.
3. Zwerfvuil aanpakken door:

• containers vaker te legen;
• meer afvalbakken te plaatsen;
• een betere communicatie met Irado;
• meer controle op bewoners.

4. Met een vast team van professionals en bewoners schouwen in de wijk 
op punten groenonderhoud en veiligheid.

5. Instellen buurtconciërges.
6. Beatrixpark is niet goed onderhouden: verbeteren onderhoud.
7. Schooljeugd zelf rommel laten opruimen die zij in de pauze maken.
8. Oplossen parkeerproblematiek in de wijk.
9. Aanleggen rotonde op verkeersplein ‘s Gravelandseweg / Burgemeester 

Honnerlage Gretelaan, i.v.m. verkeersgevaarlijke situatie.
10. Groen beter onderhouden.
11. Onderzoek of verlichting voldoet aan keurmerk veilige woonomgeving.
12. Betere verlichting, met name op parkeerplaatsen.
13. Verbeteren verlichting Johan Braakensiekstraat.
14. Bewonersmix is niet in balans: verhouding van bewoners autochtoon/

allochtoon beter sturen door woonruimteverdeling, meer spreiding in 
voor-zieningen.

15. Aanpakken huurbedragen van winkelruimtes in de wijk.
16. Betere uitlaatvoorzieningen voor honden, plaatsen hondenpoepbakken.

Veiligheid

1. Meer toezicht op straat door politie, met name in de avond en nacht.
2. Coffeeshop op de Parkweg sluiten.
3. Verbod op fietsers en scooters op Dreesplein.
4. Zwaardere regelgeving op hangplekken zodat de politie sneller kan 

optreden.
5. Meer buurtpreventie.
6. Gevoel van onveiligheid in het Strickledepark bestrijden door meer 

bankjes en betere verlichting.
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Voorstellen thema ‘Ontmoeten in de wijk’:

1. Activiteiten ontwikkelen voor alle wijkbewoners.
2. Allochtone bewoners betrekken bij de wijk.
3. Sportschool voor jeugd in de wijk.
4. Via een langdurig wijkproject jongeren betrekken en betrokken houden.
5. Goede opvang voor jongeren realiseren.
6. Speelplekken in de wijk creëren voor kinderen en jongeren.
7. Creëren van een ruimte voor mensen, waar zij ook op gedrag kunnen 

worden aangesproken en waar conflicten kunnen worden bemiddeld.
8. Bewoners die andere bewoners coachen.
9. Meer activiteiten ontwikkelen voor jongeren.
10. Meer mogelijkheden voor activiteiten voor het hele gezin in de wijk.
11. Allochtone ouders bereiken via de moskee.
12. Moskee gebruiken voor activiteiten.
13. Meer kennis en informatie over activiteiten , verenigingen en initiatieven 

in de wijk.
14. Jongeren activiteiten laten organiseren om ze zich verantwoordelijk te 

laten voelen.
15. Ontmoetingsplek voor verschillende nationaliteiten, leeftijden en seksen.
16. Inzetten kleinschalige projecten zoals Thuis Op Straat, waardoor buren 

elkaar leren kennen.
17. Meer ontmoetingslocaties ontwikkelen (behalve Dreesplein).
18. Cultuur uitwisselen: bijvoorbeeld suikerfeest en Koninginnedag.
19. Kleinschalige projecten organiseren tussen jong en oud.
20. Speelplekken moeten beter toegankelijk worden.
21. Sluiting Wibautplein is slechte beslissing: hierdoor is er een ontmoe-

tingsplek minder voor jongeren en ouderen. Op deze plek moet er een 
ontmoetingscentrum terugkomen met bibliotheek, biljart, computerclub 
en -lokaal.

22. Plaatsing voetbalkooi in de wijk voor jongeren.
23. Bibliotheek is belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, deze moet 

terugkomen.
24. Recreatieruimtes in flats gebruiken waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten.
25. Organiseren buurtfeest, buurtbarbecue en buurtkoor.
26. Opzetten Hyves pagina voor Nieuwland.
27. Culturele uitjes en vaartochten buiten de wijk organiseren.

Ondernemersavond, 1 augustus 2007

Aanvullend op de bewonersavond van 5 juli vond op woensdagavond 1 
augustus een bijeenkomst plaats met winkeliers en ondernemers van de 
winkelgebieden Parkweg Zuid, Parkweg Midden en Mgr Nolenslaan.
Met de ondernemers is het wijkactieprogramma doorgenomen en zijn met 
name maatregelen besproken voor de versterking van de wijkeconomie in 
Nieuwland. De ondernemers hebben een groot aantal voorstellen gedaan die 
betrokken worden bij de uitvoering van het wijkactieprogramma. 
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Voorstellen en opmerkingen:

1. Impuls eerste deel winkelgebied Parkweg Zuid.
2. Bestrating Colijnlaan. 
3. Slechte algemene kwaliteit bestrating.
4. Aanpak bureaucratie (o.m. gemeente, makelaars, kamer van koophandel) 

bij vestiging  van nieuwe ondernemers in Nieuwland.
5. Overlast Antillianen op de Mgr Nolenslaan (er is een gebrek aan 

doorzettingsmacht, uitvoeringsafspraken functioneren niet).
6. Kwaliteit en beheer openbaar groen.
7. Er is geen contact meer tussen ondernemers, politie en gemeente 
 (0900-nummer politie functioneert niet).
8. Sterke middenstand draagt bij aan de vijf ‘vingers’ van Vogelaar.
9. Aanpak overlastgevende scholieren.
10. Instellen van een team wijktoezicht en veiligheid met handhavings-

bevoegdheden.
11. Koopkracht en koopkrachtbinding nu is te laag.
12. Klachten over dienstverlening en onderhoud panden door project-

ontwikkelaar Mgr Nolenslaan.
13. De winkeliersvereniging heeft een grote leegloop.
14. Betaald parkeren tot 20.00 uur kost klandizie. Voorstel is gratis parkeren 

aan de Mgr Nolenslaan te handhaven en gratis parkeren uit te breiden 
naar winkelgebieden Parkweg en ’s-Gravelandseweg.

15. Aanpak leegstand ’s-Gravelandseweg en verbetering van de verlichting.
16. Tegengaan anonimiteit (voorstel: iedereen in Nieuwland krijgt een 

naambordje).
17. Alcoholverbod Mgr Nolenslaan wordt niet gehandhaafd.
18. Plan parkeergarage Mgr Nolenslaan wordt ondersteund, wel 2 uur gratis 

parkeren bij het winkelen.

Allochtone Nieuwlanders 27 augustus 2007 

Aanvullend op de bewonersavond van 5 juli heeft op maandagavond 27 
augustus een bijeenkomst plaatsgevonden met allochtone Nieuwlanders. 

Voorstellen en opmerkingen:

1. Bij uitnodiging rekening houden met feestdagen, bijzondere dagen.
2. Buurtwerkers moeten zich ook richten op de oudere allochtone wijk-

bewoners.
3. Jongeren betrekken in de aanpak (nu moeilijk vanwege de vakanties).
4. Betrokkenheid van maatschappelijke organisaties is een vereiste.
5. Rigide behandeling van hoog opgeleide vluchtelingen op de arbeids-

markt vanwege regelgeving sociale zekerheid. Deze vluchtelingen 
beschikken vaak over voldoende werkervaring en opleidingsniveau 
maar krijgen onvoldoende kans op hoog gekwalificeerd werk (kan in 
buitenland, bijvoorbeeld Engeland, wel). 

6. Bevorderen van cursussen interculturalisatie bij bedrijven. 
 Dit bevordert de kansen om te ontwikkelen in kader werken, wonen, 

leren en integreren.
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7. Allochtonen moeten durven. Er is ook sprake van tweezijdigheid 
 (geldt zowel voor allochtonen als autochtonen).
8. Een veilige omgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor mensen 

om zich te kunnen ontwikkelen; bij sociale stijging het gaat vaak ook 
om het geleidelijk versterken/verhogen van het zelfbeeld.

9. Coachingstrajecten bij op stap naar een baan.
10. Veel meer leer-werktrajecten gekoppeld aan taalondersteuning.
11. Werkloosheidsbestrijding en aanpak voortijdig schoolverlaten dient 

voorop te staan in de aanpak.
12. Samenwerking zoeken ouders-scholen-jongeren.
13. Vaak is de gezinssituatie (veelal t.g.v. te kleine woningen en opleidings-

achtergrond ouders) belemmerend voor kinderen/jongeren om zich te 
ontwikkelen (bijv. geen eigen kamer om huiswerk te kunnen maken).

14. Opvoedingsondersteuning/begeleiding ouders bij het opgroeien en 
volwassen worden van kinderen/jongeren. Aandacht voor huiswerkbe-
geleiding. Schoolmaatschappelijk werk moet beter.

15. Effectieve ketenbenadering. Aanpak van huiselijk geweld, armoede. 
Individuele begeleiding in huis.

16. Bij eerste aanraking met politie direct inzetten op een preventief traject 
waarbij ouders ook betrokken zijn. Eventueel sanctie opleggen bij ouders.

17. Integratie begint bij het verkrijgen van een betere positie in de samen-
leving, betere opleiding, betere woning, beter werk.

18. Opmerking: Er zijn wel veel professionals aanwezig maar betrekkelijk 
weinig Nieuwlanders. (is aandachtspunt: er komt een vervolgbijeen-
komst in de moskee. Daarnaast zijn in de klankbordgroep allochtonen 
uit de grootste allochtone groepen in Nieuwland opgenomen).

19. Thema’s moet je niet los van elkaar zien, ze hangen samen (opvoeden, 
werk, vrijetijdsbesteding kun je ook niet los van elkaar zien).

20. Ontmoetingscentrum voor buitenlanders.
21. Buurthuizen meer open ‘wringen’ voor buitenlanders.
22. Aanpak eenzijdige wijkopbouw (geeft agressie, mensen sluiten zich op).
23. Menging van bevolkingsgroepen (is ook van belang voor een goede 

taalontwikkeling, het gaat ook om de articulatie).
24. Diversiteit in verschillende gradaties (inkomen, wonen, etniciteit).
25. Leren ook voor autochtonen.
26. Bevorderen ontmoeten in de wijk (Stimulansz wil hierbij een ondersteu-

nende rol spelen).
27. Leren en opgroeien achter de voordeur. Het gaat om basale zaken zoals:

• kijken naar ‘klokhuis’;
• maar ook leren omgaan met diversiteit;
• assertiviteit;
• omgaan met discriminatie (als je weet wie je bent voel je je sterker; 

project ‘Jongeren aan zet’ wordt hierbij als een goede aanpak genoemd).
28. Antillianen zijn erg leergierig (is wellicht een goed invalshoek voor een 

aanpak).
29. Inzetten en benutten van sleutelfiguren om doelgroep te bereiken 
 (via vrijwilligers of professionals, werken met duo’s). Via de inzet van 

sleutelfiguren was er een hogere opkomst bij het baarmoederonderzoek.
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30. Alle thema’s zijn belangrijk.
31. Rode draad in de aanpak is toch ‘ontmoeten’ (in de wijk). 
32. Benut de stille potentie in de wijk.
33. Mixen van personen, activiteiten. Mensen samen dingen (bijv. koken, 

Pan-restaurant) laten doen.
34. Een link leggen naar ‘Pluspunt voor ouderen’ (kennismaken met 

ouderen). Dit project is in het kader van subsidieregeling ‘Ruimte voor 
contact’. Projectnaam is ‘Ontdek de wereldreis’?

35. Deuren moskee staan wijd open:
• binnenkort wordt gestart met activiteiten vanuit de moskee voor 

jongeren;
• begeleiding/ondersteuning kinderen t.bv. cito-toetsen.

36. Autochtone bewoners moeten blijven. Autochtone en allochtone 
bewoners horen bij elkaar.

37. Productenaanbod winkels ook meer richten op bevolkingssamenstelling 
(bijv. shampoo voor kroeshaar). Biedt kansen voor nieuw ondernemerschap.

38. Kinderen in Nieuwland hebben ook recht op vakantie. Hier moet meer 
aandacht voor komen.

Professionals netwerk Nieuwland 4 september 2007 

Voorstellen en opmerkingen:

Woonplus

• Hoeveel kans is er op geld van het rijk? En welk bedrag is reëel om vanuit 
Nieuwland aan het Rijk te vragen?

• Aanpak van openbare ruimte nadrukkelijker terug laten komen in het 
programma.

• Fysieke aanpak is een component waar bewoners actie in herkennen.

Huisarts

• Het zou een meerwaarde zijn als er  in de wijk een loket kwam voor 
bewoners. Nu weten ze vaak de weg niet en komen ze overal en nergens 
terecht. 

• Het liefst zou er voor de herkenbaarheid ook 1 persoon moeten zijn.
• Probeer de locatie zoveel mogelijk te laten aansluiten op het project  

‘Achter de voordeur’.

Maatschappelijke dienstverlening

• Het woord ontmoeten klinkt te passief, als het gaat om een locatie, moet 
je het atelier of werkplaats noemen.

Etica

• Aanpak van problemen laten aansluiten op de doelgroep. Je hebt tools 
nodig om achter de voordeur te komen.

• Er zou een pot met geld moeten komen om de buurt te belonen, bijvoor-
beeld met een wijkfeest.

• Betrek jongeren bij wijkontwikkeling en bewoners bij processen.
• Kiezen voor korte termijn successen naast lange termijn investering.
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• Niet alleen curatief optreden op straat en in gezinnen, maar juist ook veel 
investeren in methodes van vroegsignalering.

• Houd ook focus op financiële problemen, dit zijn vaak de eerste signalen 
dat het niet goed gaat met een gezin.

• Ontmoeten hoeft niet alleen in een pand, maar kan ook bij kleinschalige 
projecten.

• Op langere termijn zal moeten worden gekeken naar continuïteit van 
projecten.

• Er moet een bewustwordingsproces op gang komen bij mensen, bijvoor-
beeld dat ze een opleiding nodig hebben.

• Gezondheid, bewegen en overgewicht zijn erg belangrijke thema’s, maar 
deze moeten wel positief gecommuniceerd worden.

• Misschien kan Thurlede worden gebruikt als ontmoetingsplek in de wijk.
• Mensen die geen geld hebben moeten toch in de gelegenheid worden 

gesteld om te gaan sporten, bijvoorbeeld met een bewonersbudget.
• Zorg dat de projectleider achter de voordeur doorzettingsmacht heeft bij 

verschillende afdeling en instanties, o.a. bij werk en inkomen.

Communicatiebureau

• Hoe houd je bewoners betrokken en enthousiast in een traject van 8 jaar?
• Met goede mensen staat of valt een aanpak.

Schoolleiders basisscholen Nieuwland 5 september 2007

Voorstellen en opmerkingen:

Taaltuin

• Aandacht voor ruimtegebrek, staat van het gebouw, onduidelijkheid over 
nieuwbouw/MFA.

• In het plan aandacht voor contacten po-vo (bijv. maatjesproject) en 
contacten kinderen en ouders ook buiten de wijk om zo kinderen uit hun 
eigen omgeving te halen.

• Mentorprojecten.
• Taalstages voor kinderen zodat ze de Nederlandse taal kunnen blijven 

gebruiken (wordt ook in de schakelklas mee geëxperimenteerd).
• Uitwisseling ‘witte-zwarte’ scholen.
• Cursus voor ouders over de leerstof in groep 7/8.
• Sport in de wijk als bindende factor.
• Ouders intensief begeleiden richting werk, stageplekken goed begeleiden.
• Sport en cultuur ook voor ouders. Extra aandacht voor meisjes bij de 

deelname en lidmaatschap verenigingen.
• Niet alle (voetbal)verenigingen lijken helemaal open te staan voor de 

doelgroep uit Nieuwland. Extra ondersteuning voor verenigingen die wel 
open staan?

• Ontwikkel een pedagogisch concept samen met partners.
• Aandachtspunt: veel vrije tijd van kinderen wordt besteed in de Moskee. 

Daardoor minder tijd voor andere activiteiten.
• Idee: vakantie(zomer)school.
• Verlengde leertijd en 08.00 – 18.00 open goede ideeën.
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Meesterwerk

• Zorg voor eenheid in de diverse plannen die betrekking hebben op 
Nieuwland. Stel hiervoor een gemeentelijk coördinator aan. Zorg voor 
goed overleg rondom de Brede school (‘ronde tafel overleggen’).

• De focus in het plan ligt sterk op overlast door jongeren en curatieve 
maatregelen. Zorg m.n. ook voor preventie als rode draad van 0-23.

• Hoe versterk je het huidige beleid?
• Graag pilot 08.00 – 18.00. Eventueel bioritme model.
• Betrek niet alleen de Moskee maar ook andere geloofsgemeenschappen.
• School meer mengen; al beginnen bij Peuters.
• Inspelen op ouderinitiatieven goede zaak.
• Invoeren van een kaart voor culturele voorzieningen.
• Er worden al cursussen voor volwassenen aangeboden op ’t Meesterwerk, 

maar er is ruimtegebrek.
• Cursussen omgaan met geld ook aanbieden aan ouders en groep 7/8.
• Benut de ouderkamers.
• Benut scholen als ontmoetingsruimte, kleinschalig en laagdrempelig 

(bijv. WMO loket, spreekuren op de scholen).
• Alle geloofsgemeenschappen bezoeken met de kinderen.

Startblok

• Voor extra activiteiten is extra ruimte nodig. Avondgebruik prima, wel de 
voorwaarden (kosten, beheer) goed regelen.

• Zorg voor uitdagende speelpleinen en voor beheer van de pleinen. Hier 
ook het extra jongerenwerk inzetten.

• Sport en bewegen centraal: gezondheid/overgewicht.
• Het gaat om versterken wat er al gebeurt.
• Maak keuzes in welke voorziening er op welke school komt.
• Stimuleer dat kinderen uit de wijk (de nieuwbouw) binnen de wijk naar 

school gaan.
• Stimuleer het lidmaatschap van sportverenigingen.
• Verhoogd percentage inschrijvingen van Antillianen van buiten de regio.
• Let op voor de taakbelasting van leerkrachten.
• Zomerschool.
• Stroomlijn de middelen.

Verslag van de bijeenkomst ‘Stadserf ’

10 september 2007

(waar burgers en raadsleden elkaar ontmoeten en discussiëren naar aanlei-
ding van actuele thema’s)

Wethouder Maarten Groene opent met een samenvatting van de activiteiten 
van de afgelopen maanden. Gedurende de zomer is hard gewerkt aan het 
Wijkactieprogramma. Wijkontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het 
collegeakkoord en het CollegeWerkProgramma. Na de 2e Kamerverkiezin-
gen is door het Rijk nadrukkelijk aandacht gegeven aan de wijken. Dat heeft 
onder de minister voor wonen, wijken en integratie geleid tot het 40-wijken-
plan, waarvan Nieuwland er één is. Schiedam hoopte dat de wijk Oost ook 



15

op de lijst zou komen, maar die zat er niet bij. Oost zal overigens opnieuw 
onder de aandacht van minister Vogelaar worden gebracht.
Reacties uit de wijk hebben geleid tot een lijst met 80 punten, waarop actie 
gewenst is. Deze lijst is teruggekoppeld naar de aanwezigen op de verschil-
lende bijeenkomsten en wordt – in ingedikte vorm – in het programma 
opgenomen. Deze maand wordt het wijkactieprogramma aan de minister 
aangeboden, dat vooral is gericht op de voortgang van de sociaal/fysieke 
aanpak van de wijk. De afspraak is dat dit vóór 1 oktober gebeurt. Daarna 
wordt naar de wijk teruggekoppeld.
Met het Rijk worden prestatieafspraken gemaakt. Over een periode van 5 
jaar is een budget van 85-90 miljoen euro benodigd. In de komende tijd moet 
duidelijkheid ontstaan over de werkwijze en de haalbaarheid.

Vragen en opmerkingen:

• Vraag: “Zijn er ook aantekeningen gemaakt van de allochtonen-bijeen-
komst van augustus?” (Antwoord: Alle resultaten zijn verwerkt in de lijst.)

• Vraag: “Op welke manier wordt teruggekoppeld naar de bewoners?” 
(Antwoord: Als we zekerheid hebben over het geld.)

• Vraag: “Wat als er verschillen zijn tussen wat er nu ligt en de uiteindelijke 
uitvoering?” (Antwoord: Het gaat erom nu de grote lijnen te schetsen 
voor de verdere ontwikkeling van de wijk; in de uiteindelijke uitwerking 
komen de details aan bod.)

• Vraag: “Als we die 85 tot 90 miljoen niet krijgen, waar leg je dan de 
prioriteiten?” (Antwoord: Eerst moet over het geld worden beslist. Er is 
geen aanleiding nu al in ‘worst case scenario’s’ te denken. Nadat er 
duidelijkheid is over het geld van het rijk, zal moeten worden gekeken of 
alle plannen kunnen worden uitgevoerd. De raad beslist over de toedeling 
van budgetten.)

• Vraag: “De gemeente maakt eerst de bewoners blij door wensen te 
inventariseren en moet straks terug met de mededeling dat men met minder 
genoegen moet nemen?” (Antwoord: Er is al naar de bewoners gecommu-
niceerd dat honorering van wensen niet kan worden gegarandeerd omdat 
de rijksbijdrage nog niet is vastgesteld; we staan pas aan het begin van het 
traject.)

• Opmerking: “De wethouder dekt zich in. Heeft wellicht de zaak naar de 
bewoners toe te rooskleurig voorgesteld. De 80-punten lijst is één ding, 
maar het ministerie heeft natuurlijk ook zijn eigen opvattingen. Mogelijk 
heeft de wethouder wat ‘gestuurd’ bij de inventarisatie. Het overzicht ziet 
er wel erg globaal uit. Het is jammer dat de bibliotheek aan het Wibau-
tplein weg is. De bibliotheek aan het Wibautplein had nooit mogen 
verdwijnen, dat hebben we ook in de vorige raadsperiode gezegd. Biedt dit 
ontwikkelingsproject weer wat perspectieven wat dit betreft?” (Reactie: 
Nadrukkelijk moet worden gesteld dat de gemeente de bewoners niets wil 
voorspiegelen. Er is beslist niets gedaan om de uitkomsten van de inventa-
risatie te beïnvloeden. Er liggen vanuit het ministerie wel voorwaarden 
waaraan de inzendingen moeten voldoen qua detaillering en thema’s. Wat 
de bibliotheek betreft zal tijdens het project duidelijk worden of een 
eventuele bibliotheekfunctie een realistische optie is.)
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• Opmerking: “Zo kan ik er nog wel wat zaken aan de lijst toevoegen. Dan 
mag er nòg wel 100 miljoen bij.” (Reactie: De 80 punten van de wensen-
lijst zijn zonder voorbehoud genoteerd. Ze zullen echter niet op deze 
manier aan de minister worden gepresenteerd, maar worden ingedikt, 
samengevoegd, en sommige nemen we niet mee. Het college gaat 
daarover besluiten en vervolgens de gemeenteraad).

• Opmerking: “De sfeer onder de bewoners was goed. Dat moet vooral zo 
blijven. Daarom is het van belang om de goede communicatie met de 
bewoners in stand te houden. De inbreng van specifieke bewonersgroepen 
moet nadrukkelijk onder de aandacht blijven.” (Reactie: We zijn er nog 
niet mee klaar. Zodra het materiaal gereed is om naar de minister te 
worden gestuurd, gaan we het voorleggen aan de bewoners. De opmer-
king over het belang van een goede communicatie wordt geheel onder-
schreven. Alle Nieuwlanders moeten zich gehoord weten).

Twintig Nieuwlandse jongeren 11 september 2007

Voorstellen en opmerkingen:

1. Er bestaat grote behoefte om het buurthuis (Dreesplein) langer open te 
houden. Het is nu 2x per week langer open, zou 5-6 dagen langer open 
moeten zijn.

2. De voorzieningen voor jongeren in het buurthuis zouden  uitgebreider 
kunnen. Genoemd wordt onder meer spelvoorzieningen.

3. Het speelveld bij de MCM de Grootstraat behoeft verbetering. De 
hekken zijn van slechte kwaliteit. Er worden voorbeelden genoemd in 
Rotterdam waar de kwaliteit beter is.

4. Licht op het speelplein, zodat je ook in de winter daar wat langer kan 
sporten.

5. Voor de activiteiten die worden georganiseerd door het sociaal cultureel 
werk, zoals de survival in de Ardennen, wordt een eigen bijdrage 
gevraagd. Sommige jongeren of hun ouders kunnen deze niet betalen. 
Gevraagd wordt om in die gevallen de bijdrage te verminderen.

6. Er zouden meer sportactiviteiten in de wijk moeten worden georganiseerd.
7. Geef ons een fitnessruimte.
8. Rond het Wibautplein moeten voorzieningen komen waar jongeren 

elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen. Dit zou in een 
ontmoetingscentrum moeten worden georganiseerd maar ook in de 
buitenruimte op veilige plekken.

Directies van in het Wijkactieprogramma 

betrokken partners 12 september 2007 

De bijeenkomst met de directies van maatschappelijke instelingen was op 
uitnodiging van wethouder M. Groene. Het WAP Nieuwland is hier bespro-
ken, maar de bijeenkomst hield ook verband met de ondertekening van het 
WAP Nieuwland na vaststelling door het College van B&W. De aanwezigen 
beoordeelden het WAP Nieuwland als een ambitieus plan, waaraan zij graag 
een bijdrage willen leveren. Hieronder zijn de opmerkingen per partner kort 
weergegeven.
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Woonplus

• 56-wijkenaanpak Nieuwland/Groenoord heeft al laten zien dat sociale 
dynamiek drager is voor fysieke ontwikkeling. Hiermee doorgaan;

• onderwijs is belangrijke pijler, is nu niet aanwezig op bijeenkomst;
• door bundelen van krachten kan er meer bereikt worden;
• indicator onderzoek ‘Verwey Jonker Instituut’ wijst op schrijnende 

gevallen ‘kindermishandeling’. Is urgent probleem in Nieuwland!

Stichting Welzijn Schiedam

• ambitieus programma: spreekt aan!
• meest uitdagende onderwerp: aanpak ‘Achter de voordeur’, is nood-

zakelijk;
• verheugd dat aantal door SWS aangedragen projectvoorstellen zijn 

opgenomen;
• terminologie inzet opbouwwerk, jongerenwerk en sociaal-cultureel werk 

niet altijd eenduidig;
• goed dat Beatrixpark is opgenomen, denk bijvoorbeeld ook aan natuur-

speelplaats of bouwspeelplaats en richt dit op kinderen uit Nieuwland;
• zorgen dat projecten gedragen blijven worden door bewoners;
• zorgen dat de krachten gebundeld worden.

Stichting Jeugdplein

• zorgen voor goede signaleringsstructuren;
• via signalering kinderen goed in beeld houden.
• bij signalering zorgdragen dat hulp beschikbaar is; signalen huisartsen 

geven aan dat dit thans niet het geval is.

Careyn Jeugd en Gezin (verpleging en verzorging)

• beeld via consultatiebureaus en huisbezoeken: heel veel problematiek in 
de wijk;

• extra inzet risicokinderen;
• goede zorgstructuren ontbreken;
• positief over komst Centrum voor Jeugd en Gezin t.b.v. ketenaanpak;
• signalen kinderen met taalachterstanden, hier aandacht op houden 

(positief over vergroting bereik doelgroepkinderen vve naar 100%);
• verrast over Beatrixpark: biedt ook mogelijkheden voor buitenschoolse 

opvangmogelijkheden eventueel i.s.m. sportverenigingen (is er overigens al);
• ook voorstander van wijkgerichte aanpak, netwerk van samenwerkende 

instellingen. In relatie tot aanpak ‘Achter de voordeur’ is er ook het aspect 
van de veiligheid van de medewerkers.

Bureau Jeugdzorg

• komst centrum voor Jeugd en Gezin in Nieuwland wordt toegejuicht. Is 
ook noodzakelijk.
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ONS

• ook aandacht voor het stedenbouwkundig plan: Nieuwland heeft grote 
potentie gelet op de goede bereikbaarheid (ligging in regio) en de 
nabijheid van de binnenstad. Komt in plan niet zo goed tot uitdrukking;

• kleine tekstuele aanvullingen m.b.t. Beatrixpark;
• blijven zoeken naar manieren om bewoners te blijven betrekken bij de 

uitvoering van de plannen.

Muradiye moskee

• vanuit moskee worden initiatieven ontwikkeld t.b.v. sociaal-culturele en 
sportieve activiteiten voor jeugdigen en hangjongeren. Basisonderwijs en 
universiteit worden hierbij betrokken.

UWV

• behoorlijk aantal uitkeringsgerechtigden UWV zit in Nieuwland.
• UWV wil de uitvalsbasis in het ontmoetingscentrum benutten, waardoor 

een betere afstemming ontstaat tussen partijen op klantniveau;
• aandacht voor relatie Economische en Sociale Zaken als publieke keten.

CWI

• positief t.o.v. het plan;
• uitvalsbasis in ontmoetingscentrum is prima;
• CWI gaat 1 adviseur/consulent inzetten die op het niveau van de bewo-

ners goed kan communiceren;
• bedoeling is ook om workshops, trainingen in de wijk te organiseren;
• uitval in het onderwijs tegengaan, jeugd weerbaarder maken op arbeids-

markt.

Sonor

• via ‘Nieuwland aan Zet’ is veel vertrouwen in de wijk opgebouwd 
(investeringen 7 jaar terug hebben hun rendement opgeleverd), deze lijn 
doorzetten;

• opzoeken van moeilijk bereikbare groepen;
• bevorderen ontmoeting van verschillende groepen bewoners is goed, 

maar anderzijds ook zorgdragen voor competenties/empowerment;
• ondernemers ook een rol in het sociale leven laten spelen.

GGD

• moet nog nadenken over haar rol in het WAP Nieuwland;
• insteek is thema bemoeizorg/lokaal zorgnetwerk/maatschappelijke werk;
• plan is een enorme uitdaging.

Etica:

• heeft ervaring in empowerment;
• de uitdaging vormt het thema ‘Achter de voordeur’;
• ideaal plan.
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Bibliotheek

• blij dat de Bibliotheek genoemd wordt;
• ook nadruk voor de functie van de bibliotheek in de aanpak van taal-

achterstanden (gebeurt nu ook al via de steunpunten);
• gebruikmaking faciliteiten Schiewaegh;
• ook aandacht voor de ondersteunende functie van de Bibliotheek in het 

kader van andere media.

Ouderenwerk

• goed project;
• zorg dat bewoners niet alleen bij het begin van het plan betrokken zijn 

maar ook tijdens en aan het einde van de projecten, bewoners moeten de 
projecten als eigen projecten zien/ervaren;

• versterken sociaal netwerk voor ouderen;
• nadruk op vroegsignalering (alert zijn en adequaat handelen, geldt ook 

voor taalachterstanden);
• er spelen in Nieuwland met name financiële problemen;
• meer koppeling leggen met gezondheidsaspecten/voorzieningen.

Maatschappelijke dienstverlening

• kan zich vinden in het plan, er is veel te doen; ook weten van elkaar wat 
gedaan wordt;

• inzet is zowel via maatschappelijk- als schoolmaatschappelijk werk;
• ‘er op af’-methode wordt ondersteund.

Scholen Voortgezet Onderwijs 13 september 2007

Gesproken is met vertegenwoordigers van De Wegwijzer, Schravenlant, 
Holland Accent-College, O.S.G. Schiedam.

Voorstellen en opmerkingen:

1. Doelstellingen WAP Nieuwland zijn ambitieus. Het WAP wordt door de 
VO-scholen ondersteund.

2. Voor het functioneren van de VO-scholen met name de scholen die 
dichtbij de metrostations gesitueerd zijn is de aanpak van hangjongeren 
cruciaal. De leerlingen worden frequent lastig gevallen en durven niet 
goed gebruik te maken van de metrostations. Toezicht bij de metrostati-
ons is in ieder geval nodig op het moment dat de scholen uitgaan. Ook 
de veiligheid rond de scholen speelt een rol. Het veiligheidsprobleem 
moet integraal worden opgepakt d.w.z. met bewoners, politie, RET, leer-
plichtambtenaren en de VO-scholen.

3. De VO-scholen pleiten voor een politiepost op een strategische plek.
4. De problematiek van hangjongeren manifesteert zich op verschillende 

plaatsen. Vaak kunnen via praktische maatregelen problemen verholpen 
worden (bijv. het weghalen van het afdakje bij de sportzaal aan de dr. 
Kuyperlaan).
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5. De VO-scholen staan positief tegenover het beschikbaar stellen van 
accommodatie voor (sportieve/culturele) activiteiten onder de voor-
waarde dat er toezicht aanwezig is. Nu worden juist hekken geplaatst 
om de scholen te beschermen tegen vandalisme.

6. Ook de veiligheidssituatie van het Beatrixpark is een aandachtspunt. 
Veel jongeren fietsen hier door heen.

7. Van belang is de blijvende betrokkenheid van bewoners bij de uitvoe-
ring van het WAP Nieuwland.

8. Maatschappelijke stages worden toegejuicht. Hier valt veel winst te 
halen.

Bestuursleden Wijk- en Bewonersvereniging ‘Wonen en 
Leven Nieuwland’ 17 september 2007

Voorstellen en opmerkingen:

1. De ouderen zijn in het WAP Nieuwland een beetje onderbelicht. Nadere 
aandacht wordt gevraagd voor:
•  het gebruik/onderbenutting van voorzieningen door ouderen 

(koppeling met formulierenbrigade);
•  huisbezoek (vertrouwenspersonen) om sociaal isolement van 

ouderen te voorkomen;
•  activiteiten voor ouderen in het kader van een zinvolle dagbesteding.

 2. De aanpak in Nieuwland is al vanaf 1990 (niet alleen de laatste tien 
jaar).

3. Ten behoeve van de economische ontwikkeling van de ’s-Gravelandse-
weg is het van belang dat er een voetgangers/fietsbrug komt over de 
Schie (aan het eind van de Delflandseweg/Stationsplein).

4. In relatie tot de ontwikkeling op het dr.Wibautplein en in relatie tot het 
ontmoetingscentrum is de ontwikkeling van/combinatie met een 
‘Hammam’- beauty centrum als idee genoemd.

5. Dienstregeling busvervoer in Nieuwland is onder de maat. Voorstel is 
om buurtbusjes in te zetten - kan eventueel gekoppeld worden aan 
voorstellen in het kader van ‘ontmoeting’ en ‘werkgelegenheid’.

6. Een aantal voorstellen voor tekstuele aanpassingen van de tekst (NB. 
inmiddels verwerkt).
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Actieprogramma ‘Achter de voordeur’

Vooralsnog worden de kosten geraamd op € 1,5 miljoen per jaar. Voor de 
periode 2008-2015 worden de totale kosten geraamd op € 12 miljoen.
Het betreft de volgende kosten:

• proceskosten gedurende 8 jaar (procescoördinatie, uitvoeringsmede-
werker uitvalsbasis, registratie, klantvolgsysteem, ontwikkeling sociale 
kaart Nieuwland);

• investerings- en exploitatiekosten ‘uitvalsbasis’ in de wijk;
• fte intensivering netwerk;
• inkoop externe dienstverlening.

Raming kosten ‘Achter de voordeur’ 2008–2015

Actieprogramma ‘Werken en leren in de wijk’

Raming kosten onderdeel versterking wijkeconomie

Nieuwland 2008–2015

2. Investeringskosten 

 Wijkactieprogramma 

 Nieuwland

Kosten 2008–2015        

Ontwikkel-, proces- en coördinatiekosten
Investerings- en exploitatiekosten uitvalsbasis in de wijk 
Intensivering netwerk

Totaal   € 12.000.000   

Kosten 2008–2015    
  
Startkapitaal revitaliserings-, vastgoedfonds   € 8.000.000
64 Microkredieten / economische kansenzones   € 6.720.000
Kosten winkelstraatmanager (8 x € 75.000)    € 600.000
Kosten acquisitie (8 x € 60.000)    € 480.000
Projectengeld kleinschalige projecten (8 x € 150.000)   € 1.200.000

Totaal         € 17.000.000
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Raming kosten onderdeel bevordering 

arbeidsmarktparticipatie 2008–2015

Raming kosten onderdeel sluitende aanpak 

jongeren 0-23 jaar 2008-2015

Kosten 2008–2015   

43 opstapbanen voor 8 jaar (€ 33.000 per opstapbaan p.j.)  €  11.350.000
150 zorgtrajecten (€ 8.000 per traject.)   €  1.200.000
25 werk- en scholingstrajecten per jaar t.b.v. herintreders   €  800.000
Bijdrage verhoging rendement inburgering (8 x € 100.000 p.j.)  €  800.000
Uitvoering Challenge project 20 hangjongeren naar werk   €  200.000

Totaal   € 14.350.000      

Kosten 2008–2015  
  
Extra inzet professioneel jongerenwerk (€ 67.000 x 2 x 8 jaar ) €  1.060.000
Verlengde leertijd ter verhoging van leerprestaties  €  2.000.000
Verruiming openingstijden scholen (conciërges)  (€ 60.000 x 8 jaar) €  480.000
Ouderinitiatieven ondersteunen m.b.t. tegengaan trek naar ‘witte scholen’ €  100.000
Inzet RMC-scout  (€ 60.000 x 8 jaar)  €  480.000
Project ‘leerplicht’ (€ 60.000 x 8 jaar)  €  480.000
Verruiming bereik (naar 100%) doelgroep vve  €  1.600.000
Pilot rebound 16- (2 jaar, 5 jongeren x € 5.000)  €  50.000

Totaal  € 6.250.000
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Raming kosten onderdeel handhaving en toezicht 

2008–2015

Raming kosten onderdeel Beatrixpark 2008–2015

Handhaving en toezicht
  
Toezicht Buurtpreventie €  640.000
 Politiewinkel/Buurtagenten €  3.000.000
 Uitbreiding LBB €  1.000.000
Jongeren Jongerenwerk €  1.200.000
 Cursus ‘jongeren aanspreken’ €  80.000
Regels Straatafspraken €  80.000
Politiekeurmerk Woonomgeving €  1.900.000
 Woning €  500.000

Totaal  € 8.400.000

Beatrixpark
  
 Verbeteren toegankelijkheid, gebruik,
 en beheer door fysieke maatregelen

Totaal  € 4.000.000

Actieprogramma ‘Wonen en veiligheid in de wijk’

Raming kosten onderdeel woonomgeving 2008–2015

Kwaliteit woonomgeving
  
Schoon en heel Beeldkwaliteit €  2.000.000
 Zwerfvuil €  500.000
 Buurtschouw €  960.000
 Experiment + extra inzet reiniging €  4.000.000
 Hondenpoep €  400.000
 Verlichting €  800.000
Mgr Nolenslaan Divers programma €  1.500.000

Totaal  € 10.160.000
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Actieprogramma ‘Ontmoeten in de wijk’

Raming kosten onderdeel ‘taal en talent’ 2008–2015

Raming kosten onderdeel ‘kunst, cultuur en sport’ 2008–2015

Taal en talent
  
1 Invulling brede school vo (met name het VMBO) 
 door sport en culturele activiteiten    €  200.000
2a Versterken taalketen/conversatie/computerbenutting  €  80.000
2b Taaltheehuis    €  120.000
2c Communicatiewerkplaats   €  200.000
3 Informatiezuilen (algemene info en t.b.v.inburgering) op 2 scholen  €  100.000
4 Uitbreiding kinderopvang t.b.v.inburgering   €  200.000
5 Een boterham met letters ( ontbijt)   €  40.000
6 Coachingproject (inburgeraars wegwijs maken in de samenleving)  €  120.000
7 NieuwlandsTalent/samenlevingsopbouw en activiteiten  €  400.000
8 Buren academie    €  200.000
9 Verruiming openingstijden buurthuis t.b.v.jongeren   €  200.000
10 Brede buurtschoolactiviteiten  (o.m. inzet brugfunctionarissen en 
 activiteiten zoals opvoedingsondersteuning)   €  2.200.000
11 Bijdrage investeringskosten en beheer multifunctionele ontmoetings- 
 ruimte (waarin opgenomen het concept van de brede buurtschool)   €  4.000.000

Totaal    €  8.060.000

Kunst, cultuur en sport
  
1 Buurtcultuur(maken plannen en uitvoering van activiteiten)  € 600.000
2 Samenlevingsopbouw   €  1.200.000
3 Sport in de wijk (personele inzet en activiteiten van verenigingen)  €  800.000
 Vrouwensport(school)    €  500.000
4 Kunst in de openbare ruimte   €  250.000
5 Cultureel arrangement    €  120.000
6 Cultuurhistorische route   €  150.000
7 Empowerment jongeren    €  120.000
8 Ouderenwerk: huisbezoeken ouderen    €  300.000
9 Ruilwinkel    €  150.000
10 Inrichten goed bereikbare en uitdagende plekken in de buitenruimte 
 t.b.v.ontmoeting en sport   €  500.000
11 Evenementen in het Beatrixpark   €  800.000

Totaal    €  5.490.000
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1. Extra investeringen gemeente Schiedam over de periode 2008-2015 (zie bijlage 2)

 € 6.200.000 (onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad).

2. Extra investeringen Woonplus in leefbaarheid van Woonplus in de periode 2007-2012 

 € 2.100.000.

Nadere toelichting investeringen en inzet

Woonplus Schiedam periode 2007–2012

Additioneel (maar wel in relatie hiermee) op het WAP Nieuwland worden 
door Woonplus investeringen gedaan en wordt inzet gepleegd:

Investeringen Woonplus

Woonplus Schiedam werkt actief mee aan de uitvoering van het wijkactie-
plan Nieuwland. De organisatie heeft de afgelopen jaren al flink geïnves-
teerd in de wijk. Zo is vanaf 2002 tot 2007 in totaal € 59 miljoen besteed aan 
investeringen voor sloop/nieuwbouw, onderhoud, renovatie en uitgebreide 
buurtplusprojecten*) inclusief € 3,2 miljoen voor diverse leefbaarheidacti-
viteiten. In totaal is voor € 33 miljoen onrendabel in de wijk geïnvesteerd.
*) buurtplusprojecten: waarbij in overleg met bewoners de woningen en woonomgeving 

integraal worden verbeterd.

De verdere wijkaanpak voor de komende jaren wordt door Woonplus van 
harte ondersteund. Daarom zal de corporatie de komende jaren extra in de 
wijk investeren. De investeringen zijn voor de periode 2007-2012 hieronder 
in beeld gebracht (voor de periode daarna is voor herstructurering nieuwe 
planvorming in voorbereiding). De totale investeringen van Woonplus in 
Nieuwland nemen de komende vijf jaar toe met € 32 miljoen: van € 59 naar 

Actieprogramma’s 
  
- ‘Achter de voordeur’   €  12.000.000
- ‘Werken en leren in de wijk’   €  37.600.000
- ‘Wonen en veiligheid in de wijk’   €  22.560.000
- ‘Ontmoeten in de wijk’   €  13.550.000

Totale kosten actieprogramma’s  €  85.710.000

Proceskosten (programmaorganisatie en organisatiekosten)
5% van € 86.000.000   € 4.300.000

Totaal  €   90.010.000

Gemeentelijke bijdrage (onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad):
- Prioriteiten voorjaarsnota Nieuwland over de periode 2008-2015  € 1.100.000
- Bijdrage reïntegratiebudget werkdeel Wwb minimaal   €  13.350.000

Bijdrage rijk uit rijksfonds ‘40-wijkenaanpak’   €   75.560.000

Totale investeringskosten Wijkactieprogramma 
Nieuwland 2008–2015
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€ 91 miljoen. Ook de onrendabele investeringen stijgen extra: van € 33 naar 
€ 52,5 miljoen. Deze extra gelden zijn gereserveerd voor toename nieuw-
bouw huurwoningen en extra investeringen voor bestaande woningen door 
meer planmatig en dagelijks onderhoud.

Naast deze extra investeringen in ‘stenen’, zal Woonplus  ter ondersteuning 
van de sociale stijging in de wijk de komende jaren de investeringen voor 
leefbaarheid doen toenemen met € 2,1 miljoen. Deze investeringen wil 
Woonplus inzetten om een extra slag in de wijk te maken. Daarbij wordt 
gedacht aan het intensiveren van sociale activiteiten zoals het meer buurt-
activiteiten, extra buurtbemiddeling en extra ondersteuning aan bewoners-
groepen. Ook zal extra ingezet worden op leefbaarheidmaatregelen in de 
direct woonomgeving zoals extra schoonmaakbeurten en extra onderhoud 
van het groen rondom de woningen. De totale sociale (leefbaarheid-) 
projecten omvatten dan ruim € 5,3 miljoen voor de komende vijf jaar.
Bovendien wordt in wijk de komende vijf jaar voor nieuwbouw koopprojec-
ten nog eens 150 miljoen geïnvesteerd.

Overzicht investeringen Woonplus in Nieuwland 

in de perioden 2002–2007 en 2007–2012

Type investering in € 2002–2007   2007–2012   Totaal 2002–2012
  
Investeringen sloop/nieuwbouw/onderhoud 55,8 miljoen 85,7 miljoen 141,5 miljoen
Leefbaarheidsmaatregelen/sociale stijging   3,2 miljoen  5,3 miljoen   8,5 miljoen
Waarvan onrendabel 33,0 miljoen 52,5 miljoen  85,5 miljoen
   
Totaal investeringen 59 miljoen  91 miljoen  150 miljoen 
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Aan het Wijkactieplan gerelateerde activiteiten/inzet 

van Woonplus, doorgerekend voor de gehele 

periode 2008–2015 (geoormerkt geld en exclusief 

personeelslasten):

• afhankelijk van plan van aanpak thema “Achter de voordeur”: extra inzet 
complexbeheerder Woonplus voor signalerende taak;

• Samenwerking Woonplus-Schuldhulpverlening ten aanzien van preventie 
oplopen huurachterstanden;

• 2 participatiebanen/leerplekken op vmbo-niveau worden door en bij 
Woonplus Schiedam geoormerkt als toevoeging aan het complexbeheer 
in Nieuwland geïnitieerd (thema ‘Werken en leren in de wijk’, kosten  
€ 560.000, periode 2008–2015).

• Begeleiding door en werkzaam bij Woonplus van 5 jongeren/stages op 
sociaal-juridisch terrein via mbo-school in Nieuwland (thema ‘Werken en 
leren in de wijk, kosten € 40.000, periode 2008–2015);

• Buurtschouw door Woonplus (thema ‘Wonen en veiligheid in de wijk’, 
kosten € 400.000, periode 2008–2015);

• Extra onderhoud door Woonplus geoormerkt voor woningen en directe 
woonomgeving (thema ‘Wonen en veiligheid in de wijk’, kosten  
€ 2.992.000, periode 2008–2015);

• Diverse leefbaarheidactiviteiten (thema ‘Ontmoeten in de wijk’) 
 door Woonplus geoormerkt (periode 2008–2015):

• diverse buurtcontact-activiteiten €  480.000
• ondersteuning bewonersgroepen €  102.400
• hulp aan ouderen bij herstructurering €    24.000
• communicatie in de wijk: 
 personele inzet communicatiebureau €  360.000
• buurtposten €  376.000
• buurtbemiddeling €  280.000
• Thuis op Straat (TOS) €    80.000

Totaal €  1.693.400
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Betrokkenheid bewoners centraal in de uitvoering

In het voortraject zijn bij de planvorming in diverse bijeenkomsten bewo-
ners, winkeliers en overige belanghebbenden betrokken. Bij de uitvoering 
van de projecten van het Wijkactieprogramma staat de betrokkenheid van de 
bewoners centraal. Bewoners en ondernemers hebben bij de planvorming 
aangegeven nauw betrokken te willen blijven. Als de projecten in uitvoering 
gaan, wordt er per project - afhankelijk van het onderwerp - een kleine 
bewoners- of ondernemersgroep geformeerd, die inhoudelijk betrokken 
wordt. De klankbordgroep heeft aangegeven de komende jaren in maande-
lijkse bijeenkomsten met de wethouder nauw betrokken te willen blijven bij 
de uitvoering. Op deze manier wordt door de klankbordgroep ook een vinger 
aan de pols gehouden. Vervolgens zullen de bewoners die hebben aangege-
ven slechts op hoofdlijnen geïnformeerd te willen worden over de voortgang 
via de communicatiemiddelen van de gemeente Schiedam en de wijk 
Nieuwland op de hoogte worden gehouden. Hierbij valt te denken aan de 
website van de Gemeente Schiedam, de Nieuwlandkrant en persoonlijke 
mailings. Tot slot zal de uitvoering van de projecten een vast agendapunt 
worden op het 6-wekelijks wijkoverleg Nieuwland.

Aanstelling programmamanager WAP Nieuwland

Er wordt een programmamanager WAP Nieuwland (met doorzettingskracht 
in de gemeentelijke organisatie) aangesteld, die de verantwoordelijkheid 
draagt voor de integrale en tijdige uitvoering van de in het wijkactiepro-
gramma opgenomen projecten en de te realiseren prestatiedoelstellingen 
(kosten: 8 x € 90.000 per jaar). Ten behoeve van de uitvoering van het 
wijkactieprogramma wordt een programmagroep Nieuwland ingesteld. 
Deelnemers zijn o.a. de programmamanager WAP Nieuwland, bewoners 
Nieuwland, projectleiders (partners en gemeentelijke afdelingen), wijkpro-
cesmanager Nieuwland en GSB/ISV-coördinator. 

Rolverdeling programmamanager WAP Nieuwland en 
wijkprocesmanager Nieuwland

De programmamanager WAP Nieuwland  is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het plan en draagt zorg voor een projectorganisatie waarbij 
aansluiting wordt gezocht bij de vijf toppriorteiten. De wijkprocesmanager 
Nieuwland is procesverantwoordelijk voor de integrale wijkontwikkeling.
De programmamanager en de wijkprocesmanager hebben periodiek overleg 
om elkaar te informeren over de voortgang.

3. Uitvoering en programma/

 prestatiesturing 

 Wijkactieprogramma 

 Nieuwland
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Inbedding in programma/prestatiesturing GSB/ISV 

(MOP 2005–2009)

Analoog aan het MOP 2005–2009 wordt eind september/begin oktober 2007 
een uitvoeringsprogramma WAP Nieuwland 2008–2015 opgesteld. Rond de 
uitvoering van het MOP 2005–2009 zijn met deze aanpak positieve ervarin-
gen opgedaan. Vandaar het voorstel om het WAP Nieuwland 2008–2015 in 
te bedden in de programma/prestatiesturing GSB/ISV. De te hanteren 
(verantwoordings) procedures zijn conform het MOP 2005–2009. De 
prestatiedoelstellingen worden toegevoegd aan de GSB-monitor. De te 
hanteren procedures zijn eveneens conform het MOP 2005–2009. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

De wethouder Wijkontwikkeling verzorgt de bestuurlijke coördinatie in het 
college. De in het WAP Nieuwland betrokken portefeuillehouders zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten waarvoor zij, op basis 
van de portefeuilleverdeling, bestuurlijk verantwoordelijk zijn.
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In dit hoofdstuk zijn, na een overzicht van de prestatiedoelstellingen 
uit het Wijkactiepprogramma, de voor Nieuwland belangrijkste 
indicatoren opgenomen uit de leefbaarheidmonitor GSB. Diverse 
indicatoren zijn gebruikt bij de formulering van de 
prestatiedoelstellingen. We hebben aansluiting gezocht bij deze 
monitor omdat de gemeente en het Rijk deze gebruikt bij de toetsing 
van de effecten in het kader van het Grotestedenbeleid. Het ligt dan 
ook in de rede om ditzelfde instrument te benutten bij van het 
project ‘Van Aandachtswijk naar Krachtwijk’.

Prestatiedoelstellingen thema ‘Achter de voordeur’

1. Per 1 januari 2008 is er een door gemeente en partners ondertekend 
convenant over de sluitende ketenaanpak van de problematiek in 
Nieuwland, waarmee de start van de aanpak mogelijk wordt.

2. Per 1 januari 2008 is er een start gemaakt met de implementatie van 
 de aanpak en het vastleggen van jaarlijkse prestatiedoelstellingen.

Prestatiedoelstellingen thema 

‘Werken en leren in de wijk’

1. In 2015 zijn de winkelgebieden Parkweg Zuid, Parkweg Midden en 
 Mgr Nolenslaan fysiek opgeknapt en aantrekkelijke winkelgebieden 

geworden.
2. In 2015 is de leegstand nog maximaal 5% (normale frictieleegstand).
3. In 2015 is de kooporiëntatie van Schiedammers op Nieuwland wat 

betreft dagelijkse artikelen gestegen naar 15% (2004: 12%).
4. In 2015 is het aantal ondernemingen met 12% (ofwel 30) toegenomen 

(op een totaal van 243).
5. Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Nieuwland daalt met 

gemiddeld 5% per jaar t.o.v. de situatie per 1 januari 2007 (= 880).
6. Vergroting van het  bereik van de doelgroep vve naar 100% (huidige 

GSB-doelstelling: bereik vve 58%).
7. Alle voortijdig schoolverlaters worden teruggeplaatst in het onderwijs 

of een traject richting werk (op basis van het cursusjaar 2004-2005 
bedroeg het aantal vsv’ers in Nieuwland 103 jongeren. Huidige GSB-
doelstelling is: 50% vsv’ers worden in 2009 teruggeplaatst in het 
onderwijs).

8. 90% van de jongeren in Nieuwland in de leeftijdscatagorie van 18 tot 23 
jaar haalt een startkwalificatie of gaat naar school.

4. Doelstellingen 

 Wijkactieprogramma 

 2008–2015
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Prestatiedoelstellingen thema 

‘Wonen en veiligheid in de wijk’

1. De verloedering van de openbare ruimte in Nieuwland is met 15% 
verminderd (gemeten d.m.v. GSB-indicatorscore);

2. De overlast in Nieuwland is met 15% verminderd (gemeten d.m.v. 
 GSB-indicatorscore);
3. Het aantal woninginbraken in Nieuwland is met 40% gedaald t.o.v. 

2006;
4. Het rapportcijfer met betrekking tot de kwaliteit van de woonomgeving 

in Nieuwland neemt toe van 6.6 naar 7.0 (is gelijk aan het stedelijk 
gemiddelde);

5. Het aandeel Nieuwlanders dat zich in de eigen woonomgeving wel eens 
onveilig voelt daalt van 50% (2007) naar 35% in 2015 (is gelijk aan 
stedelijk gemiddelde).

Prestatiedoelstellingen thema ‘Ontmoeten in de wijk’

1. Het aandeel Nieuwlanders dat gehecht is aan de eigen woonomgeving 
stijgt van 58% (2007) naar 67% in 2015 (en is dan gelijk aan het 
stedelijk gemiddelde).

2. Het aandeel Nieuwlanders dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de 
leefbaarheid in de eigen woonomgeving stijgt van 76% (2007) naar 86% 
in 2015 (en is dan gelijk aan het stedelijk gemiddelde).

Gsb-leefbaarheidscores 2004 2006 2007 2011 2015 
  
Verloedering openbaar gebied   (hoe lager, hoe beter)

Nieuwland 5.9 5.2 5.7 5.4 5.0
Schiedam 5.4 5.0 5.2 5.0 4.9

Overlast   (hoe lager, hoe beter)

Nieuwland 4.4 4.1 3.7 3.5 3.2
Schiedam 3.6 3.4 3.5 3.4 3.2

Dreiging   (hoe lager, hoe beter)

Nieuwland 2.6 2.2 1.7 1.6 1.5
Schiedam 1.6 1.4 1.3 1.3 1.3

Indicatoren meetbare doelstellingen Nieuwland 

incl. ambitieniveau 2011 en 2015
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Gsb-leefbaarheidscores 2004 2006 2007 2011 2015 
  
Vermogensdelicten   (hoe lager, hoe beter)

Nieuwland 5.0 4.5 4.4 4.3 4.2
Schiedam 4.6 4.0 3.7 3.7 3.7

Sociale cohesie   (hoe hoger, hoe beter)

Nieuwland 5.0 5.0 5.1 5.2 5.3
Schiedam 6.1 5.8 5.7 5.8 5.9

Rapportcijfer woning  (hoe hoger, hoe beter)

Nieuwland 7.1 7.2 7.6 7.6 7.6
Schiedam 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

Rapportcijfer woonomgeving  (hoe hoger, hoe beter)

Nieuwland 6.5 6.5 6.6 6.8 7.0
Schiedam 6.9 6.9 6.8 6.9 7.0

Rapportcijfer leefbaarheid  (hoe hoger, hoe beter)
 
Nieuwland 6.2 6.3 6.5 6.7 6.8
Schiedam 6.8 6.8 6.6 6.7 6.8

Evaluatie buurt  (hoe hoger, hoe beter)

Nieuwland 6.5 6.2 6.9 7.0 7.0
Schiedam 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Aandeel personen dat zich in eigen woonomgeving onveilig voelt

Nieuwland 47% 43% 50% 43% 35%
Schiedam 32% 31% 33% 32% 31%

Ontwikkeling buurt (verleden) ‘is vooruit gegaan’

Nieuwland 19% 19% 19% 19% 19%
Schiedam 9% 11% 10% 11% 11%

Ontwikkeling buurt (toekomst) ‘zal vooruit gaan’

Nieuwland 29% 30% 32% 35% 35%
Schiedam 13% 18% 19% 20% 20%
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Sociaal-economische indicatoren Nieuwland Schiedam
  
Ontwikkeling aantal werkzoekenden personen in % 15-64 jr. personen in % 15-64 jr.

2005 1.365 14.5% 4.125 8.1%
2006 1.366 14.9% 4.262 8.4%
2007 880 9.7% 2.941 5.8%

Ambitieniveau Percentage richting 
 Schiedams gemiddelde  

Opleiding laag midden hoog laag midden hoog  

2000 60% 27% 13% 52% 31% 17% 
2007 55% 28% 17% 47% 30% 23% 

Ambitieniveau Percentage richting 
 Schiedams gemiddelde 

Inkomen (netto besteedbaar per persoon)

1998 € 14.100 € 15.700
2002 € 16.500 € 18.200

Ambitieniveau  Richting 
 Schiedams gemiddelde
 
Woningvoorraad: aandeel eengezinswon.

2000 7% 27%
2007 11% 29%

Ambitieniveau  15% in 2015 Doelstelling voor 2010 is 35% 
 (is al een flinke opgave)  (wordt waarschijnlijk 
  niet gehaald) 

Woningvoorraad: aandeel koopwoningen

2000 16% 31%
2007 27% 46%

Ambitieniveau  30% in 2015 Doelstelling voor 2010 is:
 (moet haalbaar zijn) 45% (dus reeds behaald!) )
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Woningvoorraad Nieuwland

Bijlage 1

Nieuwland in cijfers

Naar eigendomsverhouding

2000 2007

2000 2007

7%

93%

11%

89%

16%

84%

27%

73%

eengezins

meergezins

koop

huur

Naar bouwwijze

De woningvoorraad in Schiedam is in de periode 2000-2007 flink gewijzigd. 
Zo is het aantal eengezinswoningen gestegen met bijna 1.000 woningen. Het 
aandeel eengezinswoningen in Schiedam bedraagt daarmee 29%. De 
veranderingen in de woningvoorraad zijn eveneens het gevolg van de 
ontwikkelingen in Nieuwland. In deze wijk zijn vele meergezinswoningen, 
voornamelijk portiek- en galerijflats zonder lift, gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Niet alleen de bouwwijze van de woningvoorraad, maar ook de 
eigendomsverhouding is hierdoor de laatste jaren veranderd. Werd in 2000 
slechts 16% van de woningen bewoond door de eigenaar, in 2007 is dit 
aandeel toegenomen tot 27%. 
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 Nieuwland Schiedam

woningvoorraad 7.118 35.652

w.v. huurwoningen 73% 54%
w.v. koopwoningen 27% 46%

w.v. eengezinswoningen 11% 29%
w.v. meergezinswoningen 89% 71%

Woningvoorraad (per 1-1-2007) (bron: Gem. Woningkartotheek)

 Nieuwland Schiedam

1 pers. 39.6% 34.2%
2 pers. 29.5% 33.3%
3 pers. 13.1% 14.2%
4 pers. 10.2% 12.5%
>= 5 pers. 7.5% 5.8%

Totaal 100% 100%

Adresbezetting (per 1-1-2007) bron: GBA
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Invloed herstructurering Buurtplus-aanpak Schuttersveld

Projecten zoals Buurtplus (aanpak buitenruimte, opknappen gevels,  
portieken, galerijen, balkons etc.) zorgen ervoor dat bewoners veel  
positiever gaan oordelen over hun woning en woonomgeving. Bovendien 
zijn er hierdoor ook op het sociale vlak verbeteringen zichtbaar.

Woonbeleving bewoners Schuttersveld 

(effect Buurtplus aanpak)

leefbaarheid

tussenruimte

algemene ruimte

woning

betrokkenheid

eenheid

thuisvoelen

imago

� ��� ��� ��� ��� ����

activiteiten

beter

slechter

  Nieuwland  Schiedam
  
0-3 811 5.7% 3.478 4,6%
4-11 1.360 9.6% 6.774 9,0%
12-19 1.286 9.1% 7.024 9,3%
20-29 2.132 15.1% 9.614 12,8%
30-49 3.935 27.9% 22.884 30,5%
50+ 4.585 32.5% 25.385 33,7% 

Totaal 14.109 100% 75.159 100%

Bevolking naar leeftijd (per 1-1-2007) bron: GBA



38

Ontwikkeling bevolking naar etniciteit

 inwoners waarvan % inwoners waarvan %

 2000  allochtoon 2007  allochtoon

Nieuwland 15.885 50,3% 14.109 58,3%
Schiedam 75.605 27,2% 75.159 32,3%

 2000 2007 verschil afname

Nieuwland 1.525 880 - 645 - 42,3%
Schiedam 3.941 2.941 - 1.000 - 25,4%

Ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekenden 

periode 2000–2007

 Nieuwland Schiedam

Nederlands 41.7% 67.7%
Turks 25.9% 9.5%
Marokkaans 6.1% 2.5%
Surinaams 3.7% 3.3%
Antilliaans 4.2% 2.1%
Ov. westers 3.0% 4.6%
Ov. niet-westers 15.3% 10.2% 

Totaal 100% 100%

Bevolking naar etniciteit (per 1-1-2007) bron: GBA

 Nieuwland Schiedam

Werkzoekend 9.7% 5.8% 
WWB (Bijstand) 8.7% 4.3%

Werkloosheid en bijstand (per 1-1-2007)

(bron: CWI en Soc. zaken Schiedam)

Netto besteedbaar huishoudelijk inkomen, ultimo 2004

(bron: CBS Regionale Inkomensverdeling 2004)

Nederland  Nieuwland Schiedam 

€ 29.000  € 22.100 € 26.300 
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Ontwikkeling gemiddeld besteedbaar inkomen in de 
periode 1998-2002 (per persoon met een inkomen) 

bron: CBS en Belastingdienst.

Het besteedbaar inkomen per persoon in Nieuwland is nog wel lager dan 
gemiddeld in Schiedam (€ 16.500 tegen € 18.200) maar naar verhouding 
stijgt het sneller dan in de rest van de stad.

Ontwikkeling opleidingsniveau 

In Schiedam is het opleidingsniveau aan het toenemen. Ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde telt de stad nog wel veel laagopgeleiden. Op wijk-
niveau zijn de verschillen vrij groot. In Nieuwland is het opleidingsniveau 
eveneens licht toegenomen, maar het blijft één van de laagste in Schiedam.

  

  1998–2002

Nieuwland + 27,9%
Schiedam + 24,7%

  2000   2006

 laag midden hoog laag midden hoog
Nieuwland 60% 27% 13% 62% 22% 16%    
Schiedam 52% 31% 17% 47% 32% 21%

laag: max. lbo/mavo

midden: mbo/havo/vwo

hoog: hbo/universiteit
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Investeringen in Nieuwland 2005 – 2009 

(Grotestedenbeleid/ISV II)

Bijlage 2 

Investeringen

GSB / ISV II (fysiek)  2005 - 2009

financiële middelen ISV II / Impulsregeling VROM   
middelen worden ingezet t.b.v. extra kwaliteitsimpuls regulier budget  €  3.150.000

openbare ruimte (betreft diverse projecten in ISV II - programma)  
ISV II-middelen fysieke investeringen sociale veiligheid Beatrixpark  €  222.000

Totaal:   €  3.372.000

GSB / Sociaal 

onderwijsachterstandbeleid 2006: € 840.000 (stelsel gewijzigd)  €  4.036.147 
volwasseneneducatie 2006: € 665.000 (stelsel gewijzigd)    €  1.585.617
inburgering nieuwkomers 2006: € 665.000 (stelsel gewijzigd)  €  3.247.749
oudkomersbeleid 2006: € 285.000 (stelsel gewijzigd)                  
ambulant jongerenwerk    €  75.000 
mentoraatsprojecten           €  715.000
pilot veilige woonomgeving (Pechtoldgelden/GSB)  €  210.000
verbeteren sociale veiligheid Beatrixpark (B&W moet nog besluitenhierover)  €  178.000 

thuis op straat     €  375.000 
BOS  (Buurt - onderwijs - sport) project         €  200.000
sociale wijkaanpak (GSB/Pechtoldgelden)   
t.b.v. burgerinitiatieven leefbaarheid  €  295.000

Totaal:     € 10.917.513

GSB / Economie

bijdragen provincie Zuid-Holland (procesgeld) onderzoek kansen 
sociaal economische ontwikkeling (onderzoek ontwikkeling 
winkelplint Parkweg restaurant PAN) periode 2003 – 2005   € 250.000

versterking wijkeconomie Nolenslaan (Pechtoldgelden)  € 220.000

GSB / Economie

bijdragen provincie Zuid-Holland (procesgeld) onderzoek kansen 
sociaal economische ontwikkeling (onderzoek ontwikkeling 
winkelplint Parkweg restaurant PAN) periode 2003 - 2005   €  250.000

versterking wijkeconomie Nolenslaan (Pechtoldgelden)  €  220.000

Totaal:   € 470.000
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Woonplus (sloop/nieuwbouw/onderhoud) bijdragen 
leefbaarheid 2002–2007

Investeringen sloop/nieuwbouw/onderhoud  € 56.400.000
Bijdragen leefbaarheid   € 3.200.000 

Totaal:   € 59.600.000

Prioriteiten (nieuw beleid) Nieuwland voorjaarsnota 2007 

* Investeringen gerelateerd aan het Wijkactieprogramma € 6.200.000 (onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad).

 

 Onderwerp  Bedragen in € Bedragen in €

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal  

 Aanpak woninginbraken via Politiekeurmerk Veilige omgeving*  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 480.000
 Huis aan huis verspreiding wijkjaarprogramma’s  4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 34.400
 Uitbreiding brede buurtscholen, akt.  100.000 125.000 125.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.100.000
 Uitbreiding brede buurtscholen, huisv.  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000
 Herstructurering Nieuwland Vernieuwend Verder  3.455.000        3.455.000
 Herinrichting RK begraafplaats 4e fase, wijkparkje  120.000        120.000
 Bemoeizorg gezinnen met complexe problemen*  50.000        50.000
 Formatie jongerenwerk*  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 320.000
 Diverse areaaluitbreidingen openbaar gebied  84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 675.000
 Herprofilering Parkweg Midden*  275.000        275.000

   4.288.700 413.700 413.700 438.700 438.700 438.700 438.700 438.700 7.309.600
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 Onderwerp  Bedragen in € Bedragen in €

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal  

 Aanpak woninginbraken via Politiekeurmerk Veilige omgeving*  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 480.000
 Huis aan huis verspreiding wijkjaarprogramma’s  4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 34.400
 Uitbreiding brede buurtscholen, akt.  100.000 125.000 125.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.100.000
 Uitbreiding brede buurtscholen, huisv.  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000
 Herstructurering Nieuwland Vernieuwend Verder  3.455.000        3.455.000
 Herinrichting RK begraafplaats 4e fase, wijkparkje  120.000        120.000
 Bemoeizorg gezinnen met complexe problemen*  50.000        50.000
 Formatie jongerenwerk*  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 320.000
 Diverse areaaluitbreidingen openbaar gebied  84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 84.400 675.000
 Herprofilering Parkweg Midden*  275.000        275.000

   4.288.700 413.700 413.700 438.700 438.700 438.700 438.700 438.700 7.309.600
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Overzicht 10 projecten Nieuwland i.h.k.v. gelden Sociale 
Actie voor 2007 (zgn. Pechtoldgelden)

NB. Algemene project- en procesbewaking door Gemeente en Woonplus

Cluster  Projecten Opdrachtgever  Uitvoering

Wijk-economie

Wijk-veiligheid

Jongeren
(overlast)

Buurten

Communicatie

1. Herinrichting winkel-gedeelte 
Nolenslaan en verbetering zichtbaar-
heid en aantrekkelijkheid Nolenslaan

2a. Investeren winkeliers met winkel-
straatmanager, netwerkbijeenkomsten 
en onderzoek naar mogelijk-heden 
uitbreiding aanbod

2b. Investering in PAN

3. Veilige Woonomgeving Nieuwland 
(Oost)

4. Individueel jongerenwerker

5. Ontmoetingsproject voor jongeren 
via sport en spel

6. Kinderwerk Zomer-vakantie

7. Continuering Buurtbemiddeling 
2007

8. Communicatie voor Nieuwland + 
uitbrengen Nieuwlandkrant

9. Theaterstraat

10. Nieuwlandfestival

Gemeente - 
Wijkzaken

Gemeente - REO

Gemeente - 
Veiligheid

Gemeente - 
Welzijn

Woonplus

Woonplus

Gemeente - 
Wijkzaken

Gemeente - 
Wijkzaken

SWS
Via Groenoord
SWS

Communicatie-
bureau 
Nieuwland

Sonor

Sonor

Totaal-budget 
Nieuwland 
2007

€ 540.000
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in samenwerking 
met

Winkeliersgroep en 
bewonersgroep 
Wijkeconomie

Winkeliersgroep en 
bewonersgroep 
Wijkeconomie

Bewonersgroep 
Wijkveiligheid

Geen aparte 
bewonersgroep

Vrijwilligers Buurt-
bemiddeling

Bewonersgroep en 
redactieteam

Bewonersgroep 
Theaterstraat

Bewonersgroep
Nieuwland-festival

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

• Project veilige woonomgeving
• Herstrating en riolering 
  Nolenslaan 2007 (REO)

Project herstructurering woningen 
Nolenslaan (Woonplus)

Projecten veiligheid 

Gedeeld project met Groenoord

Locatie Nieuwland, ook voor 
kinderen uit omliggende wijken

Nieuwlandfestival

Resultaten Theaterstraat onderdeel 
Nieuwland-festival

Gestart begin 
juli 2007

Gestart begin
juli 2007

Gestart begin 
juli 2007

Gestart

Gestart (door-
start)

Gestart (door-
start)

Nog starten

Status Projectplan Samenhang met andere 
projecten 
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NB. Wanneer de uitgaven ‘bestaand beleid’ in relatie tot Nieuwland over 
 2007 worden geëxtrapoleerd over de periode 2008-2015 betekent dit 
 dat er bijna € 29 miljoen wordt uitgeven.

functie onderwerp Raming 2007 Nieuwland 1/7
 
 Fysiek
6.210.000 wegen, straten, pleinen (aanleg en onderhoud) 10.722.300 1.531.757
6.210.100 fietsbeleid (fietspaden en fietsvoorzieningen) 269.800 38.543
6.210.200 ruimtelijke ontwikkeling: 
 bruggen, aanleg en onderhoud  944.200 134.886
6.210.300 openbare verlichting 978.900 139.843
6.210.400 straatmeubilair 428.800 61.257
6.210.500 wijkgerichte diensten 1.171.800 167.400
6.560.000 openbaar groen 2.368.100 338.300

 Totaal 16.883.900 2.411.986

 Sociaal, integratie en veiligheid
6.140.100 integraal veiligheidsbeleid en horecatoezicht 3.263.500 466.214
6.140.600 aanpak geweld binnen het gezin 68.500 9.786
6.530.200 subsidieondersteuning sport 208.800 29.829
6.530.500 sportieve recreatie en sportpromotie 149.900 21.414
6.530.600 sport in de wijk 273.100 39.014
6.560.500 volksfeesten 153.500 21.929
6.580.100 lokale radio- en televisieinstellingen 236.600 33.800
6.611.200 vrijwilligerswerk 170.800 24.400
6.621.000 wet inburgering 196.000 28.000
6.621.100 integratieaktiviteiten etnische minderheden 522.100 74.586
6.630.300 buurposten 40.400 5.771
6.630.400 bewonersondersteuning 498.000 71.143
6.630.500 thuis op straat 50.000 7.143
 
 Totaal 5.831.200 833.029

 Stadseconomie
6.310.100 stimulering economie schiedam 892.000 127.429
6.540.600 evenementen en stadspromotie 192.100 27.443
6.541.500 molens 500.500 71.500
6.560.400 bevordering toerisme 767.000 109.571

 Totaal 2.351.600 335.943

 
 Totaal drie pijlers (raming over 2007) 25.066.700 3.580.957

Inventarisatie uitgaven bestaand beleid

ten behoeve van Nieuwland over 2007 (in €)
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