
1 

 

 

 

 
 

 

JAARVERSLAG 2022 Bewonersvereniging  VOGELBUURT- Schiedam-Kethel 
 
Het jaar 2022 was voor de Bewonersvereniging Vogelbuurt een jaar waarin we de draad weer konden 
oppakken. De herbestrating van een deel van de buurt was in een afrondende fase.  
Initiatieven als de ouderensociëteit Het Vogelhuis en de Tai Chi-cursus werden weer opgestart. 
In dit verslag kunt u lezen wat wel kon doorgaan c.q. welke zaken de aandacht hadden. 
 
Bestuur 
In februari vergaderden we voor het laatst in de Buurtvlinder (vanwege Corona), met dank aan het WOT 
Schiedam Noordrand. Daarna weer ‘gewoon’ bij bestuursleden thuis.  
Begin 2022 kwam Gwenny Fuhler het bestuur versterken.  
Vanaf de Algemene Ledenvergadering op 26 april 2022 was de samenstelling van het bestuur derhalve als 
volgt:  Vacature (voorzitter), Gwenny Fuhler (bestuurslid), Paul van Mansum (secretaris), Jenske van der 
Linden (penningmeester), Leo Koolhaas (werkgroep samenwonen) en Marga van Zuidam (werkgroep 
samenzijn). 
Het bestuur vergaderde in 2022 zeven maal onder leiding van Gwenny.  Het bestuur blijft op zoek naar 
verdere versterking. 
 
Leden (administratie)  
Eind van het jaar waren er 110 leden (de Vogelbuurt telt ± 270 woningen). Dit betekent dat  ruim 40% van 
de buurtbewoners lid is.  
Cisca Kamp heeft tot eind  2021 zorg gedragen voor de ledenadministratie. Op haar verzoek is deze taak 
daarna overgenomen door Gwenny Fuhler. 
De contributie bedroeg € 12,00 per huishouden per jaar. 
 
Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 26 april in het 
Schepphuis. Statutair van belang was dat de jaarstukken van 
2021 werden vastgesteld. Na het formele gedeelte kwamen 
twee inleiders aan het woord: 

John Witjes (namens de Schiedammers lid 
van het CRO) praatte ons bij over de stand 
van zaken rond het vliegveld RTHA, met 
name over de procedures inzake het nieuwe 
Luchthavenbesluit en de inspraak 
daaromheen. 
Daarna hield Jos van Setten een presentatie over ‘Het Beatrixpark nu en straks’. 
 

Minimaal 25 buren tekenden de presentielijst. 
 
Contactpersonen 
De groep contactpersonen bestaat uit veertien buurtbewoners. Met de contactpersonen was in 2022 een 
keer overleg en wel op 7 juni  fysiek in ‘De Buurtvlinder’. We spraken o.a. over de vraag hoe de 
contactpersonen in voorkomende gevallen meer te betrekken bij de besluitvorming van het bestuur. 
Contactpersonen zijn belangrijk om het ledental van de vereniging op peil te houden. Nieuwe bewoners 
worden met een bloemetje of fles wijn welkom geheten in de buurt. 
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Voor het probleem dat er in een aantal straten geen of te weinig contactpersonen zijn, vonden we geen 
oplossing. 
 
Communicatie met de leden 
 
Website 
Onze nieuwe webmaster, Remco Hoff,  heeft de website geactualiseerd, zodat we er weer met een gerust 
hart naar kunnen verwijzen. Overleg met een medewerkster van Klik Schiedam (vrijwilligersondersteuning) 
bracht ons tot het inzicht dat de opzet van website (www.vogelbuurt-schiedam-kethel.nl ) verbetering 
behoeft. Eind 2022 is bij de gemeente Schiedam een eerste subsidieaanvraag ingediend voor een nieuwe 
opzet van onze website. Begin 2023 was de uitslag daarvan nog niet bekend. 
 
Nextdoor 
Het bestuur heeft er voor gekozen Nextdoor niet als spreekbuis te gebruiken. In plaats daarvan is een 
mailbestand opgebouwd om desgewenst de leden snel te informeren. 
 
De gemeentelijke site ‘Wijkconnect’, leek een mooi instrument waarop per wijk activiteiten en nuttige 
adressen/organisaties te vinden moeten zijn. Helaas  wordt het vooralsnog niet door de gemeente 
gepromoot. Voorlopig steken we hier geen tijd in. 
 
Vogelvoer 
Vogelvoer is in 2022 tweemaal verschenen met een omvang van 
acht pagina’s elk. Mede dankzij bijdragen van een aantal vaste 
externe medewerkers lijkt het een gewaardeerd contactmedium 
tussen bestuur en buurtbewoners. Oude edities zijn terug te lezen 
op de website. 
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 blijft er naar streven 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 2022 verzorgd door Paul van Mansum.  
 
Werkgroep Samenwonen 
Aan het eind van 2021 was het ophogen en herbestraten van  de Vogelbuurt ten noorden van de 
Zwaluwlaan goeddeels gerealiseerd. In week 13 van 2022 was het werk in helemaal klaar. Natuurlijk bleef er 
wat te wensen, maar in grote lijnen zijn we tevreden met het resultaat. Vogelbuurt-Zuid wordt helaas niet 
op korte termijn aangepakt. Voor een aanpak van de Zwaluwlaan (regelmatig door ons bepleit) moeten we 
wachten tot 2025. Waarschijnlijk wordt wél eerder een participatietraject gestart – het bestuur houdt de 
vinger aan de pols. 
Over de parkeersituatie in de Koekoekslaan is in het verslagjaar na veel discussies door het 
Gemeentebestuur een besluitgenomen: buiten de bestaande parkeervakken is parkeren in deze straat nu 
verboden.  
Ook was veel te doen over de parkeerproblemen rond OBS Het Windas. De gemeente wilde ook de brug 
tussen de Meeuwensingel en de school afsluiten voor fietsers omdat het te gevaarlijk zou zijn voor 
scholieren en andere voetgangers. Samen met een aantal betrokken buurtbewoners heeft het bestuur 
tegen deze en andere plannen bezwaar aangetekend. Eind 2022 leek het dat de gemeente gevoelig bleek 
voor onze argumenten. Communicatie met de Gemeente in dit soort kwesties verloopt helaas doorgaans 
moeizaam! 
 

http://www.vogelbuurt-schiedam-kethel.nl/
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Van de opgezette Kennisbank gevuld met (ervaringen en) informatie rond energiebesparingen 
(zonnepanelen), woningverbetering, schilderwerk, hoveniers e.d. wordt slechts minimaal gebruik gemaakt. 
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). 
 
Door bemiddeling van onze vereniging is een AED toegankelijk opgehangen bij het pand Koekoekslaan 39. 
Een aantal wijkbewoners heeft in Bijdorp deelgenomen aan een opfriscursus ‘reanimatie / AED’. 
 
 
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 kon in februari 2022 weer worden opgestart, maandelijks 
bezoeken 12 á 14 deelnemers deze middagen. We noemen spelmiddagen, 
een wijnproeverij en inkijkjes in de werkervaringen van de deelnemers. 
De Tai Chi-groep startte in september weer met een nieuwe cyclus van tien 
lessen. 
De werkgroep Kunst in de buurt is gestart in augustus 2021. Onder leiding van 
Gérard Smits verkennen een zestal buren 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. In juni  kwam een deel van de 
werkgroep weer bijeen met de Adviescommissie. Besloten werd een 
drietal kunstenaars uit te nodigen een ontwerp voor een 
kunstobject uit te werken voor de locatie hoek Leeuweriksingel 
naast de voetgangersbrug richting Meeuwensingel/Dr. Sauerstraat.  
Wordt vervolgd dus! 

 
Werkgroep Samenleven 
Deze werkgroep heeft te weinig leden om veel zaken op te pakken. Voor een buurtfeest en/of tuintjesmarkt 
bleek te weinig animo. Wél zijn we eind 2022 begonnen om oudere buurtgenoten (zover bekend) op hun 
verjaardag een kaart te sturen. 
 
RTHA 
Het vliegveld RTHA, op zo’n 3 kilometer afstand van onze 
buurt veroorzaakt regelmatig overlast, die zeker na de 
Coronacrisis vaak als hinderlijk wordt ervaren. Samen met 
andere wijk- en buurtverenigingen  volgen we de 
ontwikkelingen op de voet, waar mogelijk samen met 
andere betrokken partijen als BTV (‘Bewoners tegen 
Vliegtuigoverlast’). Namens onze buurt heeft Gwenny 
Fuhler actief deelgenomen aan diverse overlegvormen en ingesproken bij o.a. de Gemeenteraden van 
Schiedam en Rotterdam. Ons standpunt is dat de hinder die de dalende en stijgende vliegtuigen 
veroorzaken zeker niet groter moet worden.  
Het bestuur propageert lidmaatschap van BTV (ook actief in o.a. Lansingerland en Rotterdam.  
 
Overleg met andere Organisaties 
Er is incidenteel overleg met het WOT (Arie den Ouden) en de wijkregisseur Bobby Scheepe. 
Een nieuw initiatief was het Netwerk Kethel waar onder leiding van Bobby Scheepe een aantal 
bewonersverenigingen uit de wijk Kethel en enige beroepskrachten, werkzaam in Kethel, elkaar informeel 
treffen. Een eerste bijeenkomst werd door ons en de andere aanwezigen als zinvol ervaren, hopelijk zet dit 
initiatief zich in 2023 voort. 
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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. Via dit wijkbudget wordt ook onze bewonersvereniging door 
de gemeente gesubsidieerd (denk aan kosten huur van De Ark voor de ouderensociëteit). 
De Gemeente gebruikt het Wijkoverleg vooral om actieve wijkbewoners te informeren.  De 
wijkprocesmanager, de wijktoezichthouder en de wijkagent nemen vanuit de gemeente Schiedam aan het 
gesprek deel. Veel wijkbewoners gebruiken het overleg om allerlei klachten bij de gemeente de deponeren. 
Privacyregels leiden tot zeer anonieme verslaglegging, afspraken worden slecht afgehandeld waardoor de 
frustratie soms groot is. 
Eind 2022 was een gezamenlijk wijkoverleg met Schiedam-Noordrand over de maatregelen rond de 
jaarwisseling (vuurwerkverbod e.d.) in de Aleidazaal van het Stadskantoor. Het bestuur streeft ernaar de 
bijeenkomsten bij te wonen. 
 
Tot slot 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we in de Vogelbuurt in Schiedam-Kethel wonen, volgens diverse 
gemeentelijke onderzoeken een buurt die hoog scoort in termen van bewonerstevredenheid, veiligheid, 
Groenomgeving e.d. Keerzijde is dat de gemeente Schiedam onze buurt slechts een minimaal aantal uren 
ondersteuning van de wijkregisseur toekent. 
Nu er op korte termijn geen infrastructurele projecten in de buurt gepland zijn, ligt het accent voor het 
bestuur vooral op ondersteunen van sociale en culturele activiteiten zoals ouderensociëteit, Tai Chi-cursus, 
Kunst in de buurt, de buurtkrant en de website. 
Op de terugkerende oproep het bestuur te komen versterken komt onvoldoende respons; wél geven 
buurtbewoners aan het werk van de bewonersvereniging Vogelbuurt op prijs te stellen in de wetenschap 
dat er zo nodig een beroep op  kan worden gedaan – voor het bestuur voldoende motivatie zich ook het 
komend jaar weer voor de vereniging én de buurt in te zetten. 
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Financieel Verslag 2022  
     
Saldo 1-1-2022 € 3.234,48  Bankkosten € 213,45 

Contributies € 1.320,50  Verenigingskosten € 831,56 

Subsidie Gemeente € 1.422,15  Zaalhuur/Vergaderingen € 341,13 

   Vogelvoer € 1.452,31 

     

   Saldo 31-12-2022 3138,68 

     
Totaal € 5.977,13   € 5.977,13 

     

     

 
 
 
 
 
Begroting 2023  

     
Contributies € 1.350,00  Bankkosten € 250,00 

Subsidie Gemeente € 4.430,00  Verenigingskosten € 750,00 

   Zaalhuur/Vergaderingen € 400,00 

   Vogelvoer € 1.400,00 

   Website € 2.560,00 

   Onvoorzien € 420,00 

     

     
Totaal € 5.780,00   € 5.780,00 

     
 

 


