
                   Schiedam, 7 november 2021. 
Onderwerp: Buurtinitiatief Joppelaan hoek Kerkweg 
 
Aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Schiedam 
 
Graag willen wij met dit schrijven een buurtinitiatie indien voor het gebied Joppelaan hoek Kerkweg in 
Schiedam Kethel. Op initiatief van het bestuur van het Ontmoetingscentrum De Werf is er een idee 
uitgewerkt om te komen tot een herindeling van dit gebied.  
 
Nadat eind 2018 het gebied aan de Kerkweg 46 is overgedragen van het Bisdom Rotterdam aan de 
huidige gebruikers, is het Ontmoetingscentrum op 46c  in 2018 en 2019 volledig  gerenoveerd.  
Aan de panden op de nummers 46a en 46b wordt momenteel flink geklust.  
 
Hierop aansluitend hebben de gebruikers de wens om ook het voorterrein, bestaande uit een grove 
grindlaag, anders in te richten. Bij het zoeken naar mogelijkheden hiervoor liepen we ook tegen het 
achterliggende gebied Joppelaan aan. Dit gebied staat vanaf mei dit jaar op uw lijst met projecten 
“kansen voor de stad”. Nu is bij ons en de bewoners van dit gebied het idee ontstaan om beide kansen 
te koppelen waardoor er ruimte ontstaat om de knelpunten in dit gebied met elkaar op te lossen. 
Onze ideeën hierover staan beschreven in de bijgevoegde rapportage.  
 
Wat wij u vragen is, om dit maatschappelijke initiatief een kans te geven door met ons een 
reserveringsovereenkomst aan te gaan voor een jaar. Aan de initiatiefgroep de taak om in dit jaar het 
idee uit te werken tot een concreet plan. Over de financiële consequenties van deze werkzaamheden 
hebben wij reeds overleg gepleegd met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Grootfonds. 
Beide fondsen hebben zeer enthousiast gereageerd op het gepresenteerde buurtinitiatief en zijn bereid 
om hier een rol in te vervullen. 
 
Wij horen graag van u wat u van ons initiatief vindt en of wij de kans krijgen om met de buurt dit 
initiatief uit te werken tot een onderbouwd plan passend in deze bijzondere agrarische omgeving in 
Schiedam Kethel. Uiteraard zijn we bereid om ons idee/initiatief nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de initiatiefgroep 
Ton Verdoes (voorzitter Stichting De Werf) 
Telefoon 06 53328960 
E-mail: a.verdoes@caiway.nl  
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