
Wat we hebben gedaan/besproken: 
• De heren Hekman, De Vries en Riegman hebben alle huizen/gevels bekeken waarvan de bewoners 

aan de straatvertegenwoordigers hadden aangegeven dat er schade is ontstaan. De heer Riegman 
heeft alle huisnummers genoteerd voor verdere actie. Vervolg afspraken punt 1. 

• De bestrating van de ‘hol’ in de Oosterstraat is nader bekeken, alsmede de trap naar huisnummer 90. 
Bewoners huisnummer 90 hebben aan de straatvertegenwoordigers aangegeven van de trap af te 
willen, gezien deze gevaarlijk is. Vervolg afspraken punt 2 en 3.  

• De straat in fase 2 wordt -net als in fase 1- voorzien van nieuwe rijbaanklinkers, trottoirtegels en 
paaltjes. De bewoners willen echter ook graag nieuwe trottoirbanden en parkeerstenen, gezien 
kleurverschil en olie vervuiling van de oude. Vervolg afspraken punt 4. 

• De bewoners hebben grote behoefte aan communicatie en een goede planning. De 
straatvertegenwoordigers hebben de planning van dag tot dag gekregen van het project vanaf deze 
week. Uiteraard wel met het voorbehoud dat met name in de saneringsfase en de fase waarin Joulz 
aan het werk is eventuele tegenslagen de planning kunnen opschorten. Vervolg afspraken punt 5. 

• In fase 1 zijn veel ‘losse eindjes’ in de vorm van nu al gebroken tegels, niet passende trottoirbanden, 
scheefstaande lantaarnpalen, een stinkende kolk, etc. Vervolg afspraken punt 6. 

• Het hele project heeft als doel om de kans op overstromingen in de huizen te voorkomen. Hierbij speelt 
het goed onderhouden van de kolken een cruciale rol. In de praktijk liggen de kolken in parkeervakken. 
Wanneer de kolken worden schoongespoten en er toevallig net een auto staat geparkeerd in dat vak, 
wordt die kolk overgeslagen. De bewoners vragen zich af of daar niet een oplossing voor te vinden is 
(kolken verplaatsen of een parkeerverbod op dagen dat de kolken worden gereinigd?). Vervolg 
afspraken punt 7.  

• In de brief die de bewoners hebben ontvangen omtrent de tijdelijke parkeervergunningen wordt ook 
melding gemaakt van werkzaamheden bij het station. De bewoners vragen zich af welke 
werkzaamheden dit zijn. Gaat dit over het parkeerterrein bij het station? Daarnaast spreken de 
straatvertegenwoordigers hun zorg uit over het feit dat de vergunningen van de bewoners van fase 1 nu 
worden verlengd, terwijl op de kaart zelf een vroegere datum staat. Leidt dit straks weer tot een 
bonnenregen? Vervolg afspraken punt 8.  

• De parkeermeters laten nog op zich wachten, gezien de lange levertijd. In het gesprek van 6 mei op het 
Stadskantoor had de wethouder toegezegd te kijken naar de mogelijkheid om onze straat tijdelijk alleen 
toegankelijk te maken voor vergunninghouders, zodat de parkeerdruk niet door de komst van het Riagg 
in het AMEC gebouw nog extra zou worden belast. Vervolg afspraken punt 9.  

• De communicatie tussen de straatvertegenwoordigers en projectleider Sjak Franken heeft inmiddels tot 
zoveel frustratie en woordenwisselingen geleidt, dat de communicatie inmiddels is gestopt vanaf de 
kant van de straatvertegenwoordigers. De straatvertegenwoordigers dringen dan ook aan op een 
nieuwe contactpersoon namens de gemeente. Vervolg afspraken punt 10.  

 
Los van het project, maar wel de aandacht waard: er is behoefte in de straat aan vuilnisbakken. Met name 
hondeneigenaren die netjes de behoeften van hun viervoeter opruimen, kunnen nergens de zakjes kwijt op 
straat. Bovendien kunnen prullenbakken bijdragen aan minder zwerfvuil in de straat.  
Daarnaast is er bovenaan de hol een hekje (bij de ingang van de poort) waarop kinderen graag 
‘koppeltjesduiken’. Als kinderen van het hek glijden, vallen ze een diepte in van ca. 2 meter (naar niveau 
voordeur pand nummer 90).  Vervolg afspraken punt 11 
Gemaakte afspraken: 
1. Alle huiseigenaren die bij de straatvertegenwoordigers bekend zijn met schade, krijgen van de 

Gemeente Schiedam een brief waarin wordt verzocht deze schade formeel te melden bij de gemeente. 
Tot nu toe hebben twee huiseigenaren dat al gedaan voor het bezoek van vandaag. De Gemeente zal 
dit dan bij experts van de verzekering neerleggen.  

2. De hol wordt opnieuw bestraat. De zijkanten komen in dezelfde vorm terug, in taludbestrating.  
3. De heer Riegman gaat bij de bewoners van pand nummer 90 navragen of zij de trap inderdaad liever 

kwijt dan rijk zijn. Wanneer dit klopt, wordt bij de herbestrating van de hol de trap verwijderd. De trap bij 
de fietsenstalling komt in de oude vorm gewoon terug. 

4. De parkeerstenen en trottoirbanden worden niet vernieuwd. Aangezien het beleid van de gemeente is 
zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. De parkeerstenen van fase 2 zijn tijdelijk elders 
opgeslagen, hier is wel een kwaliteitscontrole op uitgevoerd (kapotte en zeer vuile stenen zijn eruit 
gehaald en komen dus niet terug).  

5. Volgens de huidige planning is het project nog niet opgeleverd wanneer de bouwvakvakantie 
aanbreekt. De huizen in fase 2 zullen echter tijdens de vakantie wel per auto bereikbaar zijn en de 
parkeervakken bruikbaar. Uiteraard kan dit in de praktijk ook betekenen dat dit met tijdelijke 
maatregelen zoals rijplaten wordt uitgevoerd voor de duur van de vakantie.  



6. Alle ‘losse eindjes’ van de totale straat komen in de eindcontrole naar voren en zullen worden 
opgelost/hersteld.  

7. De heer De Vries zal contact opnemen met de verantwoordelijke persoon bij de afdeling die het 
onderhoud van de kolken uitvoert. Hij zal pleiten voor een schoonmaakronde direct na oplevering van 
het totale project en ze vragen na te denken over een oplossing van het probleem van het overslaan 
van schoonmaken door geparkeerde auto’s. 

8. De heren De Vries en Hekman weten niet exact welke werkzaamheden dit bij het station zijn. Zij zoeken 
dit uit en koppelen dit terug aan de straatvertegenwoordigers.  

9. Helaas is het tijdelijk tot vergunninggebied verklaren van de Oosterstraat juridisch niet haalbaar. Wel 
komen er spoedig tijdelijke parkeermeters die van de Gemeente Rotterdam worden geleend. Dit zijn 
eerder gebruikte meters, die dus alleen geplaatst worden om de levertermijn van de nieuwe meters te 
overbruggen.  

10. De heren De Vries en Hekman bekijken of er een andere contactpersoon kan worden aangesteld en 
komen hier op terug bij de straatvertegenwoordigers. Daarnaast wijzen zij de straatvertegenwoordigers 
op een voorval waarbij een ambtenaar zich bedreigd voelde. De straatvertegenwoordigers leggen uit 
dat dit geheel verkeerd is begrepen.  

11. Leon Verzijden zegt toe dat er 2 vuilnisbakken komen rond de hoek Oosterstraat/Stephensonstraat en 1 
vuilnisbak bij de ingang naar de poort aan de oneven zijde, boven de hol. Tegen het hek aan. Deze 
vuilnisbak zal dan meteen het ‘koppeltjesduiken’ door kinderen op het hek belemmeren, wat een val in 
de diepte tot gevolg kan hebben. Wel moet hierbij nader worden bekeken of het de ingang van de poort 
niet belemmerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


