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JAARVERSLAG 2021 Bewonersvereniging  VOGELBUURT- Schiedam-Kethel 
 

Het jaar 2021 was voor de Bewonersvereniging Vogelbuurt vooral een jaar van zoeken naar wat wél kon 
vanwege alle beperkingen die het Coronavirus de maatschappij oplegde! 
In dit verslag kunt u lezen wat wel kon doorgaan c.q. welke zaken de aandacht hadden. 
 
Bestuur 
Gedurende het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur onveranderd. Voorzitter Rob Kunst 
kondigde wel zijn vertrek per eind december 2021 aan; na vijf jaar bestuurslidmaatschap vond hij het tijd 
plaats te maken voor een nieuwe buur. 
Ultimo 2021was de samenstelling van het bestuur derhalve als volgt: 
Vacature (voorzitter), Paul van Mansum (secretaris), Jenske van der Linden (penningmeester), Leo Koolhaas 
(werkgroep samenwonen) en Marga van Zuidam (werkgroep samenzijn). 
Het bestuur vergaderde in 2020 vijf maal. Vanwege de Coronabeperkingen vergaderde het bestuur in De 
Buurtvlinder – met dank aan het WOT-Noordrand. 
 
Leden 
Eind van het jaar waren er 116 leden (de Vogelbuurt telt ± 270 woningen). Dit betekent dat  42 % van de 
buurtbewoners lid is.  
Cisca Kamp heeft ook in 2021 zorg gedragen voor de ledenadministratie. 
 
Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 5 oktober in het Schepphuis, ca. tweeëneenhalf jaar ná de 
vorige! Statutair van belang was dat de jaarstukken van 2019 en 2020 werden vastgesteld.  
Remco Hoff meldde zich aan als nieuwe webmaster; de bedoeling is de website nu op korte termijn te 
actualiseren. 
De voorzitters van de diverse werkgroepen blikten terug op een periode, waarin helaas weinig activiteiten 
konden worden ontplooid.  
Belangrijk onderdeel van de vergadering was vervolgens de workshop ‘Verwachtingen en wensen van de 
bewoners’. Aan een drietal tafels wisselden de buurtbewoners ervaringen en ideeën rond de vragen: 

- 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?  

De uitkomst van deze verkenningen zijn input voor het bestuursbeleid de komende jaren. 
Na de rondvraag werd officieel afscheid genomen van Gérard Smits, oprichter en eerste voorzitter van de 
Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam - Kethel.  
Voor zijn inzet werd hij benoemd tot (eerste) erelid van de vereniging. 
Minimaal 26 buren tekenden de presentielijst. 
  
Contactpersonen 
De groep contactpersonen bestaat uit veertien buurtbewoners. Met de contactpersonen was in 2021 twee 
keer overleg: op 12 mei digitaal (via MS teams) en op 21 oktober fysiek in ‘De Buurtvlinder’, een 
accommodatie van het WOT Noordrand. Gesproken werd over de primaire taken van de contactpersonen: 
de schakel tussen de vereniging en de bewoners én het leveren van een bijdrage aan de band tussen buren 
onderling. Het ‘welkom heten van nieuwe buren’ is een belangrijk onderdeel van het werk. Naar aanleiding 
van beide vergaderingen is een Appgroep aangemaakt voor de contactpersonen en hebben we een 
contactkaartje, de zg. ‘Buurtvogelpas’ laten drukken, waarmee de contactpersoon zich kan introduceren bij 
een nieuwe buur. 
Contactpersonen zijn belangrijk om het ledenpeil van de vereniging op peil te houden.  
Voor het probleem dat er in een aantal straten geen of te weinig contactpersonen zijn, vonden we geen 
oplossing. 
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Communicatie met de leden 
Nextdoor 
Ook gezien de omstandigheden heeft het bestuur nauwelijks gebruik gemaakt van dit medium 
 
Website 
Vanwege de Coronacrisis viel er weinig te melden. We moeten constateren dat de website hoognodig 
geactualiseerd dient te worden. We zijn dan ook blij met onze nieuwe webmaster en hopen begin 2022  
weer een actuele site te kunnen presenteren. 
 
De gemeentelijke site ‘Wijkconnect’, leek een mooi instrument waarop per wijk activiteiten en nuttige 
adressen/organisaties te vinden moeten zijn. O.a. door Corona ligt dit project echter stil en wordt het 
vooralsnog niet door de gemeente gepromoot. Voorlopig steken we hier geen tijd in. 
 
Vogelvoer 
Vogelvoer is in 2021 driemaal verschenen in een dubbeldikke oplage. Mede dankzij bijdragen van Jan van 
der Meulen (over vogels), Adrie Broeren-Rip (historie), Arie den Ouden (column) en een vaste bijdrage van 
basisschool Het Windas werd het blad goed ontvangen.  
De doelstelling blijft een kleurrijke inkijk te geven in het verenigingsleven met een verwijsfunctie naar 
ondersteuning en activiteiten. Het blad ook digitaal gestuurd naar o.a. de wijkregisseur. 
Het bestuur streeft ernaar Vogelvoer minimaal tweemaal per jaar uit te brengen en heeft gekozen voor een 
papieren uitgave die huis-aan-huis in de buurt bezorgd wordt. 
De redactie werd ook in 2021 verzorgd door Paul van Mansum. 
 
Werkgroep samenwonen 
Veel tijd is geïnvesteerd in overleg met de gemeente Schiedam over het ophogen van de Vogelbuurt ten 
noorden van de Zwaluwlaan.  
Aan het eind van 2021 was het werk (ophoging en herbestrating) voor een groot deel gerealiseerd. Het 
verzoek om de kleur van de straatstenen aan te passen aan het karakter van buurt is gehonoreerd. Op 
aandringen van de vereniging is een aantal relevante panden van een flexibele rioolaansluiting voorzien. 
Een ander aandachtspunt betrof de parkeersituatie in de Koekoekslaan: uiteindelijk wilde de gemeente 
Schiedam zoveel parkeerplaatsen opheffen, dat het bestuur van de vereniging hierop een afwijzende 
zienswijze heeft ingediend. De uitkomst van de gesprekken met de gemeente hierover was ultimo 2021 nog 
niet bekend. 
 
Het bestuur heeft een begin gemaakt met de inrichting van een Kennisbank gevuld met (ervaringen en) 
informatie rond energiebesparingen (zonnepanelen), woningverbetering, schilderwerk, hoveniers e.d.  
Idee is dat de  buurtbewoners rond deze items en/of leveranciers via de werkgroep/het bestuur hun 
ervaringen met elkaar delen. M.b.t. een aantal van de genoemde items zijn inmiddels ervaringen 
beschikbaar voor leden van de vereniging (voorlopig via de secretaris). 
 
Werkgroep Samenzijn. 
Onder verantwoordelijkheid van deze werkgroep vallen o.a. ouderensociëteit Het Vogelhuis (in kerkcentrum 
De Ark) en de Tai Chi-groep onder leiding van Babs van Herk, ook in De Ark. 
Het Vogelhuis was in september, oktober en november open, daarna gooide Corona weer roet in het eten.  
(Coronacrisis-) ervaringen werden gedeeld én er werd hoopvol vooruit geblikt! Eén middag was men te gast 
in natuurcentrum De Boshoek, waar een presentatie over tuinvogels werd verzorgd. Een groep van ca. 
veertien deelnemers bezoekt deze sociëteit in De Ark (iedere eerste donderdag van de maand). 
Ook de Tai Chi-groep kwam slechts enkele malen bij elkaar. Hopelijk volgend jaar beter, de groep is 
levensvatbaar genoeg! 
Nieuw is de samenstelling van een werkgroep Kunst in de buurt, voor het eerst bijeen op 23 augustus 2021. 
Onder leiding van Gérard Smits verkennen de buren Siem Rosman, Wendy den Hollander en Bert Beerman 
samen met de gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst de mogelijkheden een aansprekend beeld 
te realiseren in onze buurt. Paul van Mansum is secretaris van deze Werkgroep. 



3 

 

 
Werkgroep samenleven 
Ook hier nauwelijks nieuwe activiteiten te melden. 
Onderzocht is of er sprake is van een latente of manifeste hulpvraag onder de ouderen in onze buurt, dit 
leek niet het geval. Als blijk van meeleven tijdens de Coronacrisis hebben de oudere buurtbewoners (voor 
zover bij ons bekend) begin 2021 een plantje gekregen met een groet vanuit de vereniging. 
 
Overleg met andere Organisaties 
Door de bekende omstandigheden was er weinig overleg met andere organisaties. Wél incidenteel met het 
WOT (Arie den Ouden). Via de secretaris was contact met een stedelijke initiatiefgroep ‘Burgerparticipatie’. 
Dit overleg resulteerde in een brief aan het College van B & W van Schiedam, waarin de zorg werd geuit 
over de gemeentelijke werkwijze met betrekking tot bewonersparticipatie en als mogelijke verbeteroptie 
gepleit wordt voor de realisatie van een Burgerberaad Duurzaam en Sociaal Schiedam. De hoop is dat dit 
voorstel een rol gaat spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
 
Wijkoverleg Kethel omvat de buurten Bijdorp, Tuindorp, Hargplein, Zwaluwflat, Kethel-oost, Kethel-
centrum, Beatrixpark (deels) en onze Vogelbuurt. Het overleg vind viermaal per jaar plaats en is o.a. het 
platform voor de verdeling van het wijkbudget.  
De verdeling daarvan wordt voorbereid door een aantal bewoners onder leiding van de wijkprocesmanager 
in de zg. Regiegroep; vanuit de Vogelbuurt neemt Paul van Mansum hieraan deel. 
Ook andere zaken de wijk betreffende komen in dit Wijkoverleg aan de orde. De wijkprocesmanager, de 
wijktoezichthouder en de wijkagent nemen vanuit de gemeente Schiedam aan het gesprek deel en er 
kunnen direct afspraken met elkaar gemaakt worden. 
Vanwege Corona waren er geen fysieke bijeenkomsten in 2021.  
Een ambtenaar van de gemeente heeft de werkwijze van de Regiegroepen geëvalueerd. Op grond van het 
resultaat daarvan heeft Paul van Mansum zich per januari 2022 teruggetrokken uit de Regiegroep Kethel. 
 
 

Financiële verslaglegging 
 

Financieel Verslag 2021 Bewonersvereniging Vogelbuurt -Kethel 
     
Saldo 1-1-2021 € 4.934,40  Bankkosten € 204,68 

Contributies € 1.405,00  Verenigingskosten € 451,85 

   Zaalhuur/Vergaderingen € 211,10 

   Vogelvoer € 2.237,29 

     

   Saldo 31-12-2021 € 3.234,48 

     
Totaal € 6.339,40   € 6.339,48 

     

     

Begroting 2022  Bewonersvereniging Vogelbuurt-Kethel 
     
Contributies € 1.500,00  Bankkosten € 250,00 

Subsidie Gemeente € 1.200,00  Verenigingskosten € 500,00 

   Zaalhuur/Vergaderingen € 500,00 

   Vogelvoer € 1.300,00 

   Onvoorzien € 150,00 

     
Totaal € 2.700,00   € 2.700,00 

 


