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Verslag ALV BV Vogelbuurt  
   
Datum:     5 oktober 2021  
Tijd:     20.00-22.00 uur  
Plaats:      Schepphuis, Dorpsstraat 15 Kethel 
Verhinderd m.k.:  Fam. Van Waart, Jeannette van Dorp, Jenske van der Linden en Marga van Zuidam 
Aanwezig:    minimaal 26 leden (zie presentielijst)  

1.  Opening 
De voorzitter a.i., Rob Kunst, opent de vergadering. Fijn om na ca. 2 ½ jaar weer bijeen te kunnen 
komen én blij een aantal nieuwe gezichten te zien! 
Rob stelt de andere aanwezige leden van het bestuur voor: Leo Koolhaas en Paul van Mansum. 
Helaas zijn Jenske en Marga verhinderd. 
 
2.  Vaststellen agenda en mededelingen: 
• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
• De berichten van verhindering. 
• Door de voorzitter hiertoe gevraagd geven aanwezigen hun fiat aan het gebruik van de verstrekte 
emailadressen voor communicatie tussen bestuur en leden. 
 
3.  Behandeling  notulen van de A.L.V. d.d. 12 maart 2019: 
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld; naar aanleiding van de notulen worden geen opmerkingen 
gemaakt. 
 
4. Samenstelling bestuur en vacatures per januari 2021 
Het bestuur bestaat uit Rob Kunst, voorzitter a.i.; Paul van Mansum, secretaris; Jenske van der 
Linden, penningmeester; Marga van Zuidam, Werkgroep Samenleven en Leo Koolhaas, Werkgroep 
Samen Wonen. De administratie wordt verzorgd door Cisca Kamp. 
Het bestuur zoekt naarstig naar een nieuwe voorzitter na het afscheid van Gérard Smits en naar 
andere bestuursleden ter versterking én vervanging op termijn. Ook als aanwezigen ons willen 
attenderen op mogelijk geschikte bestuursleden: graag! 
Blij zijn we met de toezegging van Remco Hoff  onze webmaster te willen worden. 
 
5. Behandeling en vaststelling Jaarverslag 2019 en 2020 
Deze jaarverslagen worden onder dank ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Vaststelling Jaarrekeningen over 2019 en 2020 
De beide jaarrekeningen zijn gecontroleerd door de kascontrole commissie bestaande uit de leden 
J. van der Meulen en J.C. van Noordt. Hun goedkeurende verslagen liggen ter inzage. 
De beide jaarrekeningen worden onder dank aan de penningmeester en de kascontrole commissie 
ongewijzigd vastgesteld.  
De penningmeester wordt decharge verleend. 
Ook de begroting over het lopende jaar wordt vastgesteld. 
Nu de rekening 2021 is vastgesteld kan de begroting 2022 ook worden opgesteld. 
Vooruitlopend daarop besluit de vergadering de contributie over 2022 te handhaven op € 12,00 per 
huishouden per jaar. 
 
7. Kort verslag vanuit diverse werkgroepen binnen de vereniging 
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WG Samen Wonen (Leo Koolhaas): 
•  Er is het afgelopen half jaar flink gewerkt in onze buurt. Daaraan vooraf is intensief contact 
geweest met de gemeente Schiedam over o.a. het al dan niet ophalen van ondergrondse 
nutsvoorzieningen als riolering e.d. Op ons aandringen is een aantal relevante panden van een 
flexibele rioolaansluiting voorzien. 
Een ander punt van overleg betrof de kleur van de bestrating. We maakten bezwaar tegen de 
voorgestelde grijze betonklinkers. Een andere steen was aanvankelijk te duur voor de gemeente. 
Hoewel we niet mochten meebeslissen over de uiteindelijke kleur van de bestrating zijn we tevreden 
met het resultaat. Jammer dat Meeuwensingel en Kerklaan buiten deze plannen vielen. De 
bestratingswerkzaamheden zijn nu goed op dreef. We spreken onze waardering uit voor de 
samenwerking met de hoofdaannemer en het resultaat tot nu toe. 
Dhr. Smits herinnert aan een toezegging van de Gemeente de uitritten van de ‘vorkjes’ aan de 
Koekoekslaan met beton te versterken. Leo Koolhaas wijst erop dat deze uitritten wél een soort 
‘vleugels’ hebben gekregen, waardoor vrachtauto’s iets meer manoeuvreerruimte hebben. De 
gevraagde versterkingen zullen ws. niet meer worden uitgevoerd. 
Dhr. van Noordt memoreert de nu betere beloopbaarheid (zeker met rollator) van een trottoir in de 
Kievitslaan. 
Mw. de Hon vraagt naar de aanpassing van het trottoirlangs de Kerklaan voor de ‘flats’ op de hoek 
met de Meeuwensingel. Het bestaande trottoir is ingeruild voor openbaar groen en de nieuwe 
looproute wordt belemmerd door geparkeerde motoren en auto’s terwijl het trottoir aan de 
overzijde smal en slecht beloopbaar is. Van de bewoners aldaar heeft het bestuur niets vernomen 
(aanpassing wellicht in overleg met hen geweest?). 
• Parkeren in de buurt: ook hierover is veelvuldig overleg geweest, zowel m.b.t. de Koekoekslaan 
bezuiden de Zwaluwlaan (haaks of langsparkeren), als m.b.t. parkeren in het noordelijk deel van de 
Koekoekslaan.  
Omdat met de voortschrijdende plannen van de Gemeente steeds meer parkeerplaatsen dreigden te 
verdwijnen heeft het bestuur uiteindelijk een negatieve zienswijze op de voorgestelde aanpassing 
ingediend. Tot op heden is over deze procedure geen voortgang te melden. 
Dhr. Staal vraagt naar de stand van zaken rond een verkeerscirculatieplan voor Schiedam-Noord.  
Het bestuur kan daarover geen voortgang melden. Wél is door het bestuur aandacht gevraagd voor 
de VOP’s (Voetganger Oversteek Plaatsen) over de Zwaluwlaan in onze buurt. Ons pleidooi voor 
aanpassing (verwijderen VOP nabij Leeuweriksingel, markeren VOP schoolroute en een nieuwe VOP 
nabij AfvalApartPunt hoek Koekoekslaan) wordt aangehouden en t.z.t. meegenomen in de plannen 
voor eerder genoemd circulatieplan in Schiedam-Noord.  
• Dhr. Smits heeft vernomen dat de ophoging van onze buurt bezuiden de Zwaluwlaan gepland staat 
voor 2024. 
 
WG Samenzijn 
In de afgelopen anderhalf jaar heeft veel stil gelegen.  
Inmiddels is een tweetal activiteiten weer gestart: Tai Chi, wekelijks op de maandagmiddag in 
kerkcentrum De Ark en ouderensociëteit Het Vogelhuis op elke eerste donderdagmiddag van de 
maand, ook in De Ark (info via de heer Smits). 
Ook van start gegaan is een WG Kunst in de buurt (vz. Gérard Smits) in samenwerking met de 
Gemeentelijke Adviescommissie Kunst in de openbare ruimte.  
Paul van Mansum is hierbij als secretaris van het bestuur betrokken. 
 
WG Samenleven: 
De voorzitter vertelt in de afgelopen periode onderzocht is of er sprake was van een hulpvraag onder 
de (oudere) buurtbewoners. Dit bleek niet het geval. Als blijk van ondersteuning tijdens de 
Coronacrisis hebben de oudere buurtbewoners een plantje gekregen; een gebaar dat gewaardeerd 
werd. 
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PAUZE (tot 20.55 uur) 

 
8. Workshop ‘verwachtingen en wensen van de bewoners’ 
De voorzitter herinnert aan eerdere beleidsplannen én een brainstorm, bij het terugtreden van 
Gérard Smits als voorzitter, met het bestuur onder leiding van de heer R. Sinnecker in januari 2020. 
Zijn reflectie was: onze bewonersvereniging is een jonge vereniging; uit de stukken blijkt dat er heel 
verschillende zaken zijn opgepakt. Positief dat zo’n hoog percentage van de bewoners lid is van de 
vereniging. Zijn advies toen was vooral dié zaken op te pakken waar bewoners energie van krijgen. 
Op 12 mei jl. had het bestuur een (digitale) MS-Teamsvergadering met de contactpersonen, die eind 
deze maand een fysiek vervolg krijgt in De Buurtvlinder. Vanavond wil het bestuur graag van de leden 
horen wat zíj verwachten, waar zij op hopen. Misschien moeten we naar een nieuwere, eigentijdse 
vorm van een bewonersvereniging! 
Aan een drietal tafels worden de aanwezigen gevraagd drie vragen te beantwoorden: 
- Wat doen we goed? 
- Wat heeft u de afgelopen drie jaar gemist in de buurt? 
- Wat mogen we als bestuur van de bewoners vragen / verwachten? 
Reacties kunnen worden genoteerd op Post-it memoblaadjes en worden na ca. 20 minuten 
verzameld. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de input; eerste observatie: veel waardering voor Vogelvoer, 
behoefte aan buurtfeest/ontmoeting,  minimaal tweemaal ‘niets gemist’! 
Het overzicht wordt bij het verslag gevoegd en zal als mede als input worden gebruikt voor het 
overleg met de contactpersonen. 
Ten overvloede: iedereen kan zich nog steeds aanmelden als Contactpersoon in haar/zijn directe 
omgeving. 
 
9. Rondvraag 
Peter Staal vraagt naar de geografische omvang van de Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-
Kethel: hoort daar ook bijv. Kethel-Centrum bij? Als reden vertelt hij dat Kethel-Centrum is 
voorgedragen als ‘beschermd  dorpsgezicht’.  
Voorzitter : de Vogelbuurt betreft 270 woningen globaal binnen de cirkel Nachtegaallaan, 
Meeuwensingel, Kerklaan en Zwaluwlaan (tussen Koekoekslaan en Kerklaan). Benoorden die 
Zwaluwlaan is het gebied van Bewonersvereniging  Kethel-Oost.  
Gwenny Fuhler vraagt of er contacten zijn met andere bewonersverenigingen in Schiedam Noord. 
Adrie Broeren-Rip geeft aan dat in het Wijkoverleg Kethel ook vertegenwoordigd zijn de 
bewonersverenigingen Bijdorp, Tuindorp, De Nieuwe Harg, Zwaluwflat,  bewoners uit Kethel-
Centrum en bewoners/betrokkenen bij het Beatrixpark.  
Dit wijkoverleg zal binnenkort wel weer starten. Ook individuele bewoners zijn daar trouwens 
welkom. De gemeente gebruikt dit wijkoverleg om bewoners te informeren. Aan het wijkoverleg 
gelieerd is de zg. Regiegroep die de door de gemeente beschikbare wijkbudgetten verdeelt (denk 
bijv. aan Kerstversiering en ‘hanging baskets’). 
Esmee Poldervaart vertelt dat aan de oprichting van onze bewonersvereniging het kinder/buurtfeest 
ten grondslag ligt. Gebleken was dat voor het aanvragen van subsidies vaak een rechtspersoon 
noodzakekijk is. Het buurtfeest was dus de aanleiding voor onze bewonersvereniging! 
Een laatste vraag betrof woningcomplex Kethelhof (transitie kantoren tegenover Kerklaan): de 
beoogde opening per 1 oktober is niet gehaald. Wél heeft het bestuur gehoord dat er al contracten 
zijn met aspirant-huurders. Marga van Zuidam is hier contactpersoon voor het bestuur. 
 
Tenslotte vraagt de voorzitter wie deel wil uitmaken van de nieuwe kascontrole commissie, 
aangezien de heren Van der Meulen en Van Noordt nu minimaal twee jaren hebben gecontroleerd. 
Beschikbaar stellen zich mw. Lydia Verwaal (Kerklaan 66) en de heer Edwin Marrevee (Kerklaan 60), 
waarvoor dank! 



4 
 

 
10.  Afscheid van Gérard Smits, oprichter en voorzitter van onze bewonersvereniging 
Voorzitter a.i. Rob Kunst bedankt Gérard voor het opstarten én leiden van onze bewonersvereniging. 
Gérard heeft veel mensen betrokken bij en enthousiast gemaakt voor de vereniging en blijft ook nu 
nog actief bij o.a. de ouderensociëteit en de Werkgroep ‘Kunst in de buurt’. 
Voor zijn inzet ontvang Gérard een oorkonde, waarmee hij tot erelid van de Bewonersvereniging 
Vogelbuurt Schiedam-Kethel wordt benoemd. Zijn vrouw Joke krijgt een boeket en samen krijgen ze 
een fles Champagne. 
Gérard bedankt en antwoordt: een bewonersvereniging is hét middel om mensen bij elkaar te 
brengen.  Hij had gehoopt dat Corona verbindend zou werken, maar het tegendeel lijkt waar.  
Toch blijft hij pleiten voor samenbinden activiteiten in de Vogelbuurt. Contactpersonen zijn in zijn 
ogen een goed instrument daarvoor. 
De gemeente belijdt participatie wel met de mond, maar in zijn daden ziet hij hier te weinig van 
terug! Meer waardering voor bewonersverenigingen zou wenselijk zijn. 
Het is goed dat bestuursfuncties aan een bepaalde tijdsduur verbonden blijven. De verjonging van de 
buurt biedt kansen, ook voor versterking van het bestuur. 
 
11.  informele ontmoeting  met een drankje 
 
Rond 21.45 sluit de voorzitter het formele deel van de vergadering en  bedankt de voorzitter 
iedereen voor hun komst en inbreng en nodigt iedereen uit nog wat te drinken en met elkaar na te 
praten  
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