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1.
Welkom en Opening
Paul van Mansum (secretaris) opent de vergadering met een welkom aan ieder. Na agendapunt 3
hoopt hij de gespreksleiding over te dragen aan Gwenny Fuhler.
2.
Vaststellen agenda en mededelingen
• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
• De berichten van verhindering (zie hierboven)
3.

Verkiezing Gwenny Fuhler tot bestuurslid van de bewonersvereniging Vogelbuurt
Schiedam-Kethel
Gwenny stelt zich kort voor: is inmiddels contactpersoon en woont mét plezier sedert ca. een jaar in
de Kievitslaan. Voor de buurt is het belangrijk dat er een actieve bewonersvereniging is; om die
reden heeft ze gehoor gegeven aan de oproep voor bestuursleden.
Gwenny wordt bij acclamatie gekozen tot bestuurslid van de vereniging.
Gwenny neemt de gesprekleiding over en introduceert het huidige bestuur:
Paul van Mansum (secretaris), Jenske van der Linden (penningmeester), Leo Koolhaas (bestuurslid en
coördinator WG Samenwonen) Marga van Zuidam (bestuurslid en coördinator WG Samenzijn) én
zichzelf als bestuurslid en ledenadministrator. De laatste taak sinds kort overgenomen van Cisca
Kamp die deze taak van aanvang af heeft vervuld, waarvoor veel dank!
Zij brengt de vacature voorzitter nogmaals dringend onder de aandacht van de leden. Zie de
profielschets onder de agenda. Men kan ook geschikte kandidaten voordragen!
Naast het bestuur kennen we de contactpersonen, op dit moment veertien, die elk
beschikbaar zijn als schakel tussen de buren en het bestuur. Helaas is ons eind 2021 ontvallen
mevrouw Gerda Klarenbeek – waarmee wij de nabestaanden hebben gecondoleerd.
Op 7 juni as. hopen we weer een vergadering met de contactpersonen te beleggen, ze ontvangen
hiervoor binnenkort een uitnodiging, maar ook andere geïnteresseerde leden zijn welkom.
Ook vertelt zij dat, dankzij de inzet van onze nieuwe webmaster Remco Hoff, de website
weer bij de tijd is en het waard is gezien te worden!
Tot slot het verzoek de presentielijst te tekenen én daarbij een emailadres te delen met ons,
zodat we tussen het halfjaarlijks verschijnen van de buurtkrant Vogelvoer ook snel relevante
informatie met de leden kunnen delen.
4.
Behandeling notulen van de A.L.V. d.d. 5 oktober 2021
Het verslag wordt onder dank ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Op pag. 3 staat de toezegging van het bestuur de ‘Oogst van de ALV oktober 2021’ bij te voegen.
Omdat dit vergeten was, ligt deze nu ter vergadering om alsnog mee te nemen.
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5.
Behandeling en vaststelling Jaarverslag over 2021
Het jaarverslag 2021 wordt onder dank ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: Gérard Smits vraagt naar de reden waarom Paul van Mansum zijn deelname aan de
regiegroep heeft beëindigd. Paul legt uit dat hij het niet eens was met de werkwijze – o.a.
onvoldoende afstand tussen de beoordelaars en de projecten én omdat veel aanvragen kopieën zijn
van voorgaande jaren dus wat overbodig. De evaluatie leidde in zijn ogen tot onvoldoende
aanpassing van de werkwijze.
6.

Vaststelling Jaarrekening over 2021 / decharge penningmeester
en goedkeuring begroting 2022
De jaarrekening is gecontroleerd door de kascontrole commissie bestaande uit de leden
Lydia Verwaal en Edwin Marrevee. Hun goedkeurende verslag ligt ter inzage.
De jaarrekening wordt onder dank aan de penningmeester en de kascontrole commissie ongewijzigd
vastgesteld. De beide leden van de commissie hebben hun medewerking aan de controle van de
komende jaarrekening reeds toegezegd, waarvoor ook dank.
De penningmeester wordt decharge verleend.
Ook de begroting over het lopende jaar wordt vastgesteld.
N.a.v.: gevraagd wordt naar de afschaling kosten buurtkrant Vogelvoer. Jenske licht toe dat
Vogelvoer, in tegenstelling tot afgelopen jaar, slechts tweemaal zal verschijnen (i.p.v. 3) én voor deze
uitgaven een gemeentelijke subsidie is gevraagd.
7.

‘Het nieuwe Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (LHB RTHA),
impact voor omwonenden’, toegelicht door John Witjes
Gwenny introduceert John Witjes: Hij is woonachtig onder de aanvliegroute van het vliegveld
(ervaringsdeskundig) en maakt al acht jaar deel uit van de CRO (commissie Regionaal Overleg
Luchthaven Rotterdam). John vertelt dat de bespreking van procedure tot het aanvragen van een
nieuwe Omgevingsvergunning / Luchthavenbesluit in Lansingerland onlangs leidde tot verhitte
discussies. De bespreking hiervan in Schiedam is op 16 mei as.
John gaf zijn presentatie de titel “Wordt de hinder echt minder?”.
N.a.v. zijn inleiding kwam o.a. de vraag naar het verschil tussen het (fysiek) geluidmeetpunt (nabij BS
Het Windas) en het theoretisch meetpunt elders in de buurt. De overlast wordt m.n. berekend vanuit
theoretische waarden i.p.v. de werkelijke gemeten overlast. John hoopt dat reacties uit de bewoners
van Schiedam hem kunnen helpen in zijn stellingname dat de overlast wel wat minder mag.
Zijn presentatie komt na 16 mei (in digitale vorm) beschikbaar voor ons.
Gwenny bedankt John met een kleine attentie.
8.

‘Het Beatrixpark, toen, nu en straks’, besproken door Jos van Setten (sedert 2 jaar
voorzitter Vrienden van het Beatrixpark
Jos introduceert zichzelf, is tevens secretaris van de Bewonersvereniging Tuindorp, en binnen ‘de
Vrienden’ de opvolger van oprichter Jolanda Kleis. Aan de hand van een PowerPoint presentatie leidt
Jos ons door de geschiedenis en opbouw van het park. Bij het onderhoud wordt gebruikt gemaakt
van de dienst van Stroomopwaarts (Sociale werkvoorziening) en Stg. Ipse/de Bruggen (instelling voor
mensen met een psychische beperking).
Voor de diverse biotopen gelden verschillende beheermaatregelen als maaischema’s en
bemalingshoogte van waterpartijen.
Veiligheidsbeleving heeft een hoge prioriteit.
Het bestuur van de Vrienden waakt voor aantasting van het dit stadspark tegen woningbouwplannen
e.d.
Actueel wordt de te verwachten parkeeroverlast rondom Jurassic Encounters in het park van 27 juli
tot 14 augustus.
Er wordt gewerkt aan een beleidsplan voor de komende jaren.
Jos vraagt nog vrijwilligers voor het werken in de nieuwe Kruidentuin (v.h. pluktuin) .
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Naar aanleiding van de presentatie uit Aad van Waart zijn misnoegen over de vele autosporen in de
beplanting en het kapot rijden van wegen en paden. Jos wijt dit aan de inzet van onderaannemers –
een doorlopend aandachtspunt.
Ook deze presentatie komt digitaal beschikbaar.
Gwenny bedankt Johns met een kleine attentie.
9.
Rondvraag
Ingrid Pijnakker vraagt namens een aantal buurtbewoners (Vogelbuurt-Zuid) bestuurlijke aandacht
voor een aantal door de gemeente Schiedam voorgestelde verkeersmaatregels rond OBS Het Windas
met als argument het verhogen van de veiligheid rond de school. De voorgestelde maatregelen
behelzen globaal het verbieden van fietsen over de brug naar de Meeuwensingel en het afsluiten van
autoverkeer rond de school dagelijks tussen 8 uur en 16 uur.
N.B.: de MR van de school was geen partij in dit voorstel!
Hiertegen zijn vele bezwaren mogelijk – de voorgestelde maatregelen zijn disproportioneel en in de
praktijk moeilijk te handhaven (denk bijv. aan bezorgdiensten in deze buurt). Rond andere scholen
zijn maatregels vaak beperkt tot korte periodes over de dag (wanneer school opent en sluit).
Jos van Setten suggereert naast een beroep tegen het besluit, óók een beroep tegen de procedure
(de buurt is niet gehoord) en wijst op vergelijkbare situaties elders (St. Jozefschool/Nassaulaan en De
Klinker-Regenboog/SVEA Parken).
Het bestuur zegt toe op termijn hierover vergaderingen, b.v.k. samen met (een afvaardiging van) de
betrokken bewoners.
11.

informele ontmoeting met een drankje

Rond 22.00 uur sluit Gwenny het formele deel van de vergadering en bedankt de aanwezigen voor
hun komst en inbreng en nodigt iedereen uit nog wat te drinken en met elkaar na te praten
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