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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 sakin-

leri tarafından düzenlenip yine 

semt sakinlerine 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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NIEUWE VORM NIEUWLAND NIEUWS
Nieuwland Nieuws bestaat alweer zes jaar. Tijd om eens voor een nieuwe 
vorm te kiezen, zo vonden de makers. 

COLOFON
Nieuwland Nieuws is een  
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bewoners en medewerkers van gemeen-
te Schiedam, Woonplus, politie, SWS en 
alle andere organisaties in Nieuwland.
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BEWONERSVERENIGING WONEN EN LEVEN NIEUWLAND

Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland 
heeft als doel bewoners in Nieuwland te verte-
genwoordigen en hun belangen te behartigen. 
De bewonersvereniging heeft regelmatig over-
leg met gemeente, Politie, Woonplus en andere 
partners in de wijk om samen te zorgen voor een 
schone, leefbare en gezellige wijk. Ook is de ver-
eniging een vaste deelnemer aan het wijkoverleg 

van de gemeente. Om nog meer te bereiken in de 
wijk, nodigt de vereniging iedereen die nog geen 
lid is uit alsnog lid te worden. Lidmaatschap staat 
open voor alle bewoners van Nieuwland; zowel 
huurders als eigenaren van een woning. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Wo-
nen en Leven Nieuwland: telefoon 06-38370797, 
adres: Nieuwe Damlaan 646, 3118 AA Schiedam.

Dit magazine-formaat is 
misschien wat makkelijker door 
te bladeren dan het oude kran-
tenformaat. Wat in ieder geval 
voor de makers eenvoudiger is 
geworden, is de omvang van het 
tijdschrift: het aantal pagina’s 
is beter aan te passen aan de 
hoeveelheid artikelen. Verder 
moet de redactie toegeven dat er 
aan ‘Nieuwland Nieuws’ eigen-
lijk niet veel is veranderd. Zo 
is de naam bijvoorbeeld gelijk 
gebleven. Er is nog even over 
een nieuwe naam gedacht, maar 
men was het er al snel over 

eens dat ‘Nieuwland Nieuws’ 
inmiddels een bekend begrip 
is. Het zou zonde zijn om daar 
afstand van te doen. Omdat de 
naam hetzelfde bleef, besloot de 
redactie om ook maar gewoon 
door te nummeren. Ook het 
belangrijkste is niet gewijzigd; 
het doel van dit blad. Nieuwland 
Nieuws blijft er op gericht om 
alle bewoners van Nieuwland en 
de organisaties die bij de wijk 
betrokken zijn, periodiek te infor-
meren over de ontwikkelingen in 
de wijk. Herstructurering, sloop 
en nieuwbouw, het opknappen 

van buurten, initiatieven van 
Nieuwlanders, projecten, evene-
menten in de wijk... Nieuwland 
Nieuws blijft u erover informe-
ren.
 
Organiseert u iets in 
Nieuwland en wilt u daar 
graag een artikel over in 
Nieuwland Nieuws? Wilt u
lid worden van de redactie? 
Kunt u goed fotograferen 
en wilt u daarmee bijdragen 
aan dit wijkblad? Laat het 
de redactie weten via 
bureau.nieuwland@tiscali.nl 
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Tijdens Schoon, Heel en Veilig worden gezamenlijk 
buurten aangepakt met diverse acties: zwerfvuil 
verwijderen, portieken leegruimen en schoonma-
ken, extra inzet van de Lichtblauwe Brigade, extra 
schoonmaak door ONS en Irado. Bovendien is er 
extra inzet om overlastgevers aan te pakken en 
wordt Schoon, Heel en Veilig onder de aandacht 
gebracht met een voorlichtingscampagne. 

Zeven maanden
Schoon, Heel en Veilig draaide al in Nieuwland in 
2002. Toen duurde het project slechts één maand. In 
2004 werd de actie herhaald, maar in dat jaar duur-
de het project zeven maanden. Bovendien werd de 
nadruk gelegd op initiatieven van de bewoners zelf. 
Tijdens de evaluatie van een succesvol Schoon, 
Heel en Veilig in 2005, bleek dat een goede keuze 

te zijn: de samenwerking tussen de verschillende 
organisaties en de betrokkenheid van bewoners 
kwamen als belangrijke succesfactoren naar voren. 

Afvalkunstwerk
Vorig jaar werden van maart tot en met novem-
ber vijf gebieden aangepakt; rond de Van 
Hogendorpstraat, Talmalaan, Parkweg, Johan de 
Wittsingel en de Monseigneur Nolenslaan. In 2007  
werden ‘educatiedagen’ aan het programma toege-
voegd. Hiermee werden de scholen uit de wijk bij 
het project betrokken; leerlingen kregen les, haal-
den zwerfvuil op en maakten daar een kunstwerk 
van. Tijdens de afsluiting van het project kreeg 
basisschool ’t Meesterwerk de prijs voor het mooi-
ste afval-kunstwerk. 

Al jaren een succesvolle aanpak
Nieuwland Schoon, Heel en Veilig
Het project ‘Schoon, Heel en Veilig’ keert steeds weer terug in Nieuwland. Ook dit jaar staat het 
project weer in het wijkjaarprogramma. Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, worden op 
initiatief van Gemeente Schiedam, Woonplus, Politie en het Opbouwwerk jaarlijks aangewezen 
gebieden in Nieuwland aangepakt. Zij doen dat in samenwerking met de bewoners, scholen in de 
buurt en andere actieve organisaties in de wijk. Een indruk van het project Schoon Heel en Veilig.



Leon Verzijden kent Schiedam goed: “Ik ben gebo-
ren in Schiedam Oost en daar woonde ik de eerste 
twintig jaar van mijn leven. Vervolgens woonde ik 
drie jaar in de Nolenslaan, drie jaar in Schiedam-
Zuid en vijf jaar in Groenoord. Tegenwoordig woon 
ik in Spaland. Dat is handig voor deze functie, want 
ik kan vrijwel elke straat van Schiedam voor me 
zien. Nieuwland ken ik goed, mede doordat mijn 
vader bij de voorloper van het Gemeentelijk 
Woningbeheer werkte, de voorloper van Woonplus.” 

Speeltoestellen
Verzijden werkte vijfentwintig jaar als KPN 
manager Kwaliteit, volgde een studie Bedrijfskunde 
en werd Toezichthouder Openbare Buitenruimte 
toen de gemeente hem deze functie aanbood. Wat 
houdt die functie precies in? “Ik beoordeel of de 
afspraken en contracten over het beheer van de 
openbare ruimte goed worden nagekomen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan het straatmeubilair, 
groenonderhoud, speeltoestellen en reiniging.”

Schouwen
Schiedam is groot. Hoe controleert Verzijden in 
alle wijken of de openbare ruimte in orde is? “Elke 
vier weken loop ik met Irado de klachten door die 
bewoners hebben gemeld bij het call center. Hier-
door ontstaat een beter inzicht in wat er in de wijk 
leeft. Maar, ik kan onmogelijk alles zelf in de gaten 
houden. Daarom ben ik afhankelijk van betrokken 
bewoners. Twee keer per jaar vindt samen met be-
woners een wijkschouw plaats. Er is in Nieuwland 
een werkgroep Beheer Openbare Ruimte opgericht, 
bestaande uit zeven leden. Verder blijft het natuur-
lijk belangrijk dat alle Nieuwlanders een serieuze 
klacht over de buitenruimte duidelijk doorgeven aan 
Irado.” 

Klachten?
Heeft u een klacht of een opmerking over de 
buitenruimte? Dat kunt u doorgeven aan Irado via 
info@irado.nl of telefonisch via 010-2621000. Voor 
de verwerking staat maximaal tien dagen. Mocht 
uw klacht, na een herhaalde poging niet worden 
opgelost, dan kunt u contact opnemen met de 
heer Verzijden via lsm.verzijden@schiedam.nl of 
010-2465886.

Nieuwe ‘Toezichthouder Openbare Ruimte’:

Leon Verzijden
Sinds eind vorig jaar heeft Schiedam een ‘Toezichthouder Openbare Ruimte’; 
Leon Verzijden. Hij is de schakel tussen de bewoners en ONS/Irado en 
controleert of de afspraken over de openbare ruimte worden nagekomen.
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RODE 
STRAAT-
NAAM-
BORDEN?
In Schiedam hangen enkele 
duizenden straatnaambor-
den. Normaal gesproken zijn 
deze blauw met witte letters. 
Maar in de nieuwe straten 
van Nieuwe Tuinen vind je 
rode straatnaamborden. Een 
nieuwe trend?

Je staat er meestal niet bij stil, 
maar straatnaamborden zijn 
onmisbaar in het dagelijks leven. 
Voor bezoekers, de postbode en 
ook voor bijvoorbeeld de brand-
weer. De borden moeten vele 
jaren meegaan en dat stelt hoge 
eisen aan de kwaliteit. De borden 
zijn daarom niet goedkoop. In 
gebieden waar woningen wor-
den gebouwd, raken de borden 
sneller beschadigd. De gemeent 
werkt daarom met noodstraat-
naamborden. Dat zijn eenvou-
dige borden met plakletters, be-
doeld voor tijdelijk gebruik. Deze 
borden worden ook gebruikt voor 
straten waar het bord, om welke 
reden dan ook, verdwenen is. 
Sinds vorig jaar worden de tijde-
lijke borden uitgevoerd in rood. 
Zo vallen ze namelijk erg op en 
kunnen ze snel worden herkend 
als ze moeten worden vervangen 
door de definitieve borden. Al-
leen in nieuwbouwgebieden kan 
het wat langer duren en worden 
ze pas vervangen op het moment 
dat de bouw helemaal is afge-
rond. Geen nieuwe trend dus, 
maar een praktische oplossing. 

WAAR KOMT 
DIE NAAM VANDAAN? 

‘De Goemanbuurt’ maakte in 2005 plaats voor 
de nieuwbouw van ‘Nieuwe Tuinen’. De meeste 
straatnamen zijn gebleven en enkele zijn er aan 
toegevoegd. Nieuw is bijvoorbeeld de Gerbran-
dystraat. Wie was Gerbrandy?

Pieter Sjoerds Gerbrandy kwam uit Friesland, studeerde rechten 
in Amsterdam en werkte na zijn promotie als advocaat in Leiden. 
Hij werd actief in de Anti-Revolutionaire Partij en in 1939 trad 
Gerbrandy als minister van Justitie toe tot het tweede kabinet 
De Geer. Omdat Wilhelmina genoeg had van de ‘slappe houding’ 
van De Geer, benoemde ze Gerbrandy tot de nieuwe minister 
president in ballingschap. Vanuit Londen vormden Wilhelmina 
en Gerbrandy een team. Gerbrandy was vanaf die tijd vaak op de 
radio te horen. Met zijn unieke stemgeluid spoorde hij het verzet 
aan en sprak hij het Nederlandse volk moed in. Opvallend was zijn 
beperkte kennis van de Engelse taal: in 1940 kende hij niet meer 
dan tien woorden. Bij zijn eerste bezoek aan Winston Churchill, 
begroette hij hem met “Goodbye mister Churchill”. Waarop 
Churchill zei: “What, 
already?” Na de oorlog 
bleef Gerbrandy als 
Kamerlid actief in de 
politiek. Hij stond be-
kend als een eigenzin-
nige politicus die zich 
weinig aantrok van de 
partijlijn. Onbuigzaam-
heid en gebrek aan tact 
werden hem soms ver-
weten. In 1955 werd hij 
voor bewezen diensten 
tot Minister van Staat 
benoemd. In 1961 stierf 
Gerbrandy op 76-jarige 
leeftijd. 

Gerbrandystraat
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De inrichting van ‘Over het Water’ is geïnspireerd 
op het Beatrixpark; veel groen en veel water. De 
nieuwe woonwijk rond Parkweg Noord maakt 
onderdeel uit van Nieuwland, maar is tegelijkertijd 
een afzonderlijk wijkdeel omdat het geheel wordt 
omgeven door water. De naam van verwijst ook 
naar de geschiedenis: uit de archieven blijkt dat 
Nieuwland in het verre verleden ook wel ‘over het 
water’ werd genoemd. 

GEVARIEERD
Het woningaanbod wordt hier bijzonder en gevari-
eerd, waarbij hoogbouw en laagbouw elkaar afwis-
selen. Er komen eengezinswoningen en apparte-
menten, zowel koop als huur. Voor senioren wordt 
een woonzorgcomplex gebouwd. Woonplus Schie-

dam en Proper Stok Woningbouw ontwikkelen Over 
het Water in twee fasen. In de eerste fase worden 
ruim tweehonderd woningen gebouwd, in vier deel-
projecten: de Watertoren, Mews, Kadewoningen en 
Wintertuin.

WATERTOREN 
De Watertoren wordt een opvallende appartemen-
tentoren die ver boven het water uitsteekt. Bo-
vendien krijgt de entree op de begane grond hoge 
glazen puien, waardoor de toren boven het water 
lijkt te zweven. De halfverdiepte parkeergarage 
biedt toegang tot de woontoren met zesendertig 
appartementen. De opzet wordt kleinschalig; op 
elk van de twaalf woonlagen komen er slechts drie 
appartementen. 

Over het Water
EEN NIEUWE WOONWIJK IN NIEUWLAND

Eind vorig jaar startte de bouw van ‘De Mews’ en het ‘Kadeblok’. Dat vormde 
de aftrap van de realisatie van nieuwbouwproject ‘Over het Water’ aan de 
rand van Nieuwland. In totaal komen er in dit wijkdeel ongeveer vijfhonderd 
woningen. Een impressie van de eerste fase van het project. 
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KADEWONINGEN
De Kadewoningen worden luxe eengezinswoningen 
aan het water. Ze krijgen een speelse indeling, met 
woonkamer en eetkeuken op de eerste verdieping, 
wat een fraai uitzicht geeft. Op de begane grond 
komt een ‘waterkamer’ die toegang geeft tot een 
vlonder.

DE MEWS
‘In ‘De Mews’ worden veertig ruime eengezinswo-
ningen met tuin in blokvorm rond een gezamenlijke 
binnenplaats gebouwd. In De Mews komen ver-
schillende typen woningen. Op het binnenterrein 
worden parkeerplaatsen voor de bewoners gerea-
liseerd, zodat er geen auto’s op de openbare weg 
worden geparkeerd. 

DE WINTERTUIN
In ‘De Wintertuin’ komen in totaal 112 ruime huur 
en koop appartementen die voor het overgrote deel 
liggen aan een met glas overdekt binnenterrein. 
Enkele torenwoningen steken boven het glazen 
dak uit. Onder de woningen bevindt zich de garage. 
Naast woningen is er een ruimte met een sociaal 
maatschappelijke functie in het gebouw gepland. 

MEER INFORMATIE?
Kijk op www.overhetwater.nl



“Algemeen bekend zijn de 
vaarvakanties over de Rijn naar 
Duitsland met het hotelschip 
‘Ms de Zonnebloem’”, vertelt Van 
der Drift. “Maar, De Zonnebloem 
doet veel meer. In totaal werken 
er bijna veertigduizend vrijwil-
ligers voor De Zonnebloem. In 
Nieuwland zijn op dit moment 

twaalf vrijwilligers actief. Zij 
bezoeken mensen die door ziekte 
of een handicap vaak aan huis 
gebonden zijn. Daarbij gaat het 
vooral om het hebben van een 
goed gesprek. Degene die wordt 
bezocht moet zijn verhaal kwijt 
kunnen, want de praktijk wijst 
uit dat een luisterend oor vaak 

wonderen doet. Lande-
lijk leggen de Zon-
nebloemvrijwilligers 
jaarlijks meer dan een 
miljoen huisbezoeken 
af. Dit regelmatige 
bezoek vormt het hart 
van de Zonnebloem.”

Vakantie
De regio Schiedam or-
ganiseert diverse acti-
viteiten. “Denk daarbij 
aan de jaarlijkse dag-
boottocht en dagjes 
uit. Verder staan we 
bijvoorbeeld stil bij de 
Nationale Ziekendag. 
Ook organiseren we 
elk jaar een regio-
nale vakantie binnen 
Nederland, waarbij 
een selectieprocedure 
bepaalt welke mensen 
voor zo’n vakantie in 
aanmerking komen. 
Kenmerkend voor dit 

type vakantie is dat zowel de 
deelnemers als de vrijwilligers 
zo veel als mogelijk Schiedam-
mers zijn. De afdeling Nieuwland 
zorgt bovendien elk jaar voor een 
kerstattentie.” 

Zonnebloem in Nieuwland
“We vergaderen ongeveer vijf 
keer per jaar in het zaaltje bij de 
kerk St. Jan de Doper aan de No-
lenslaan. We maken elk kalender-
jaar in goed overleg een indeling 
van de taken. Hierbij houden we 
sterk rekening met de wensen, 
kwaliteiten en beschikbaarheid 
van de vrijwilligers. Het is name-
lijk vrijwilligerswerk en dat moet 
ook zo ervaren worden. Verder 
organiseert De Zonnebloem  
regelmatig cursussen en bijeen-
komsten. Ook hiervoor geldt dat 
de deelname vrijwillig is en de 
gemaakte kosten zijn voor reke-
ning van De Zonnebloem.”
Oproep
“We zijn blij met het werk van de 
twaalf enthousiaste vrijwilligers 
in Nieuwland”, vertelt Van der 
Drift “Maar, daarmee heeft het 
Zonnebloemwerk in Nieuwland 
een smalle basis. Regelmatig 
moeten we als afdeling net zo-
veel vrijwilligers als deelnemers 
leveren omdat vaak voor elke 
deelnemer een rolstoelduwer 

Afgelopen jaar vierde de afdeling Schiedam van De Zonnebloem haar 30-jarige 
bestaan. De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet 
voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende 
ouderen. Ook in Nieuwland is De Zonnebloem actief. Een gesprek met Kees van 
der Drift, secretaris van de afdeling Nieuwland.
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De Zonnebloem, ook  in Nieuwland actief!
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noodzakelijk is. Om dit werk in de 
toekomst te kunnen blijven doen, 
zijn meer vrijwilligers noodzake-
lijk. Ik roep de Nieuwlanders bij 
deze gelegenheid graag op om 
zich als vrijwilliger bij ons aan te 
sluiten. Je kiest als vrijwilliger 
echt voor een zinvolle vrijetijds-
besteding, want je kunt direct 
iets voor iemand uit de buurt 
betekenen!”

Aanmelden
Wilt u meer weten over het werk 
van De Zonnebloem? Kijkt u 
dan op www.zonnebloem.nl.   
Overweegt u om ook als vrij-
williger in Nieuwland aan de 
slag te gaan? Neemt u dan 
contact op met het secretariaat 
van de afdeling Nieuwland: 

C.J.A. van der Drift, 
Burg. H. Gretelaan 31, 
3119 BA Schiedam, 
telefoon: 010 – 4264806.  

De Zonnebloem, ook  in Nieuwland actief!

De organisatie zoekt enthousias-
te deelnemers, jong en oud, die 
het leuk vinden om met wijkge-
noten te werken aan een theater-
productie. Het is niet belangrijk 
of je ervaring hebt met toneel-
spelen. Ook wanneer je liever 
achter de schermen werkt zijn er 
genoeg mogelijkheden om mee 
te doen. Het is de bedoeling dat 
er in oktober 2008 tijdens twee 
weekenden, met een wandeling 
langs vier locaties, voorstellin-
gen worden gespeeld. 

De spelers gaan vanaf maart 
samen met professionele regis-
seurs de voorstellingen maken 
en  repeteren. In oktober doen 
de spelers natuurlijk mee aan 
de voorstellingenen. De den-
kers denken tijdens een aantal 
bijeenkomsten mee over de 
thema’s, publiciteit, vormgeving 
en het vervolg na de voorstellin-
gen. De doeners zijn de helpende 
handen vooraf. Denk daarbij  
bijvoorbeeld aan de inrichting 
van de ruimtes en het bouwen 

van decors. Of heb je talent als 
fotograaf of videomaker, dan ben 
je natuurlijk welkom om al het 
spektakel vast te leggen. Al met 
al genoeg mogelijkheden om een 
rol te krijgen voor, tijdens en na 
de uitvoeringen!

Meedoen? De lessen zijn op 
geland op 12, 19 en 26 maart, van 
20.00 tot 22.00 uur in Wijkcentrum 
Dreesplein. Meer weten of mee-
doen? Bel met Annemarie Kort 
(Opbouwwerk) via: 06-14982605.

Spelers, Denkers en doeners gezocht

Theaterproductie: ‘Parels van Nieuwland’
Heb je altijd al graag willen toneelspelen en je talenten willen laten zien aan een 
breed publiek? Dan is het nu je kans om mee te doen aan een theaterproductie in 
de wijk: ‘Parels van Nieuwland’. Het wordt een grote productie, dus de organisa-
tie is niet alleen op zoek naar spelers, maar ook naar ‘denkers’ en ‘doeners’.
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ADRESSEN IN 
NIEUWLAND

Banadiri
Email: banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage Gretelaan 263
Complexbeheerder: Dennis 
Ingenkamp
Telefoon (010) 426 63 23

Buurtpost Nolenslaan
Minister Donkerstraat  11
Complexbeheerder: Eric Govaart
Telefoon (010) 246 93 56

Buurtpost Troelstra
Troelstralaan 83
Complexbeheerder: Harry Nagel
Telefoon (010) 449 22 03

Communicatiebureau Nieuwland
Nieuwe Damlaan 760 
Richard Hegeman
Telefoon (010) 246 74 33 
bureau.nieuwland@tiscali.nl       

Dienstencentrum de 4 Molens
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Telefoon (010) 470 55 00

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

Politie
Bijdorpplein 1
Wijkteamchef: Ad Willemen
Telefoon (010) 274 44 39

WIJKSCHOUW IN NIEUWLAND

Steeds vaker vindt er in de wijken van Schiedam een 
‘wijkschouw’ plaats. Ook in Nieuwland. Tijdens zo’n 
schouw bekijken bewoners samen met deskundigen van 
de gemeente de stand van het wijkonderhoud. Rob Tas 
was bij de laatste wijkschouw in Nieuwland. We vroegen 
hem over het schouwen in de wijk.  

WAT GEBEURT ER EIGENLIJK TIJDENS EEN WIJKSCHOUW?
“We verzamelden ons op het Dreesplein en gingen in vijf groepen 
lopend of fietsend de wijk in. Samen met vertegenwoordigers van de 
gemeente, ONS en andere organisaties bekeken we het onderhoud in 
de wijk. We keken naar zwerfafval, de bestrating, de beplanting, het 
straatmeubilair en de hoeveelheid onkruid. Men kon een beoordeling 
geven van ‘heel goed’ tot en met ‘slecht’.”

WAAROM IS EEN WIJKSCHOUW BELANGRIJK?
“Het is belangrijk dat bewoners zich betrokken blijven voelen bij hoe 
hun woonomgeving eruit ziet.  Daarom moet je bewoners stimuleren 
om alert te blijven. Het melden van mankementen blijft nodig en ook 
het positief beoordelen van delen van de wijk blijft gewenst. Het is 
noodzakelijk dat jongeren en ouderen hierbij betrokken worden door 
middel van bijeenkomsten en nieuwe schouwen. 

CONCLUSIES?
“Bij scholen en wijkgebouwen moeten voldoende afvalbakken ge-
plaatst worden. Afval kan dan ter plekke in de bakken gedeponeerd 
worden in plaats van op straat of in de beplanting. Er zijn straten in 
de wijk die, met behulp van Woonplus Schiedam, door de bewoners 
zelf onderhouden worden. Er zijn helaas ook plekken in de wijk die 
verwaarloosd zijn. Het is in ieder geval belangrijk om de bewoners te 
blijven informeren over het schouwen en wat er bij komt kijken.”
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AGENDA

Stichting Welzijn Schiedam
Wijkcentrum Dreesplein 

MAART

2 Speedball, 13.00 - 17.00 uur, 
12 t/m 16 jaar, toegang 1,- euro

3 Lijngroep, 19.00 - 20.30 uur, 
7 euro per maand

8 Internationale vrouwendag 
13.00 - 20.00 uur

16 Ouderenmiddag 
14.00 - 17.00 uur 

APRIL

23 Internationaal kinderfeest 
14.00 - 17.00 uur, toegang 1 euro

26 Dansavond 20.00 - 24.00 uur, 
toegang 1 euro

Kijk voor de wekelijkse activitei-
ten op www.welzijnschiedam.nl 
of vraag in het wijkcentrum naar 
het programma.

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

Stichting Welzijn Schiedam (SWS)
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 40 90 909

SONOR, Opbouwwerk Nieuwland
p/a Wonen en Leven
Nieuwe Damlaan 646
Ellen Bergwerff: 06 432 35 976

Speeltuin in ’t Park
Dr. Schaepmansingel 51
Telefoon (010) 47 19 704

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

Stichting Multicultureel Schiedam 
(SMS)
Contactpersoon: Hassan Aissati
Telefoon 06 303 09 762

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

Stichting Welzijn Schiedam (SWS) 
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 409 09 09

Thuis Op Straat (TOS)
Rembrandtlaan 41a
Telefoon  010-2734851

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) 20 45 101

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

Urban House,

Dr. Wibautplein

Bij het Urban House kunnen jongeren workshops en cursussen 

volgen op het gebied van Muziek, Arts & Design, Multimedia en 

Dans. 

Kijk voor het totale cursusaanbod op www.urbanhouse.nl  

Seniorenwelzijn,
Ontmoetingscentrum 
De 4 Molens

Dagelijks
Schaken, dammen, kaarten en 
rummykub Toegang gratis

Maandag t/m vrijdag
Eettafel 12.00 - 13.00 uur. 
Losse maaltijdbon 5,50 euro, 
vaste klanten 5,40 euro

Maandag t/m vrijdag 
Biljarten  09.00 - 16.30 uur, 
kosten per 20 minuten: 0,20 euro

3e woensdag v.d. maand
Bingo 13.00-16.00 uur, 
kosten 3,20 euro (6 ronden)

2e en 4e woensdag v.d. maand  
Bloemschikken 13.30-16.00 uur, 
alleen de materiaalkosten

2e en 4e donderdag v.d. maand
Club actief 13.00-16.00 uur, 
kosten 1 euro per keer

Kijk voor alle overige activiteiten 
op www.seniorenwelzijn.nl of 
vraag in Ontmoetingscentrum 
De 4 Molens naar het 
programma.



Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, 
werken de gemeente en Woonplus nog aan de over-
eenkomst voor het Wijkactieplan. In ieder geval is 
duidelijk dat er voor Nieuwland dit jaar veel op het 
programma staat. Zo vindt nieuwbouw plaats op 
verschillende plekken en wordt in de wijk gewerkt 
aan het creëren van een ‘veilige woonomgeving’ 
om inbraken tegen te gaan. Eén van de meest op-
vallende maatregelen in 2008 is de herstructurering 
van de Nolenslaan. Minder in het oog springend, 
maar minstens zo belangrijk is de aandacht die 
uitgaat naar de wijkeconomie van Nieuwland. 

Wijkoverleg
In Nieuwland is het gelukt om meer dan dertig 
organisaties en een groot aantal bewoners te be-
trekken bij het opzetten van deze plannen. Maarten 
Groene, wethouder Wijkgericht Werken zegt hier-

over: “Wij als college 
van burgemeester en 
wethouders willen de 
bewoners van Nieuw-
land en de bewoners-
organisaties graag 
blijven betrekken bij 
de totstandkoming van 

plannen. Het wijkoverleg, waar ook de voortgang 
van het wijkjaarprogramma wordt besproken, biedt 
daar gelegenheid voor.”

Meer informatie
U vindt meer informatie op, www.schiedam.nl, de 
website van de gemeente. In het onderdeel ‘inwo-
ners’ in de rubriek ‘Stad en Wijken’ staat onder 
‘Nieuwland’ een beschrijving van het wijkjaarpro-
gramma.

WIJKJAARPROGRAMMA 2008
Nieuwland is één van de veertig wijken in Nederland die de komende jaren extra aandacht krijgen 
van de gemeenten, de woningcorporaties en de landelijke overheid. Vorig jaar was het jaar van de voor-
bereidingen. Dit jaar worden alle activiteiten zichtbaar en wordt een start gemaakt met de uitvoering. 

Ruim 170 bewoners uit Nieuwland bezochten in 2007 de bijeen-
komst om mee te praten over het Wijkactieplan voor Nieuwland.

De Protestants Christelijke Ba-
sisschool De Wieken, de Open-
bare Basisschool De Taaltuin 
en de Islamitische Basisschool 
Ababil zullen waarschijnlijk in de 
nabije toekomst op dezelfde plek 
in Nieuwland komen. Het college 
van Burgemeester en wethou-
ders van Schiedam heeft over 
de gezamenlijke huisvesting van 
deze drie scholen een principe-
besluit genomen. 

Volgens het plan zouden de 
scholen in een nieuw gebouw 
op de locatie Nieuwe Damlaan/ 
Thorbeckesingel moeten komen. 
Daar staan nu nog de gebouwen 
van De Taaltuin en het  Accent-
college. Deze locatie komt vrij 
omdat het Accentcollege in de 
toekomst gaat verhuizen naar 
een andere locatie. Het is de be-
doeling om de nieuwbouw van de 
basisscholen te combineren met 
voorzieningen voor de wijk en de 

scholen. De combinatie  van de 
drie scholen biedt daarvoor extra 
kansen. Het programma wordt, in 
overleg met de schoolbesturen, 
verder uitgewerkt. De gemeen-
teraad is van het besluit op de 
hoogte gesteld en de Gemeente 
Schiedam is gestart met het 
maken van een projectplan, een  
communicatieplan en een haal-
baarheidsonderzoek. 

De Wieken, De Taaltuin en Ababil

Drie basisscholen samen op één plek
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