
 

 

 
Bijeenkomst buurt(burger)initiatie, bewoners Joppelaan/Kerkweg, 8 Juni 
2022. 
Locatie: De Werf. 
 
Nu, 9 maanden na de vorige bijeenkomst, kan nog steeds niet worden 
vastgesteld, dat het plan dat wij voor ogen hadden, levensvatbaar is. Sterker 
nog, er hebben zich  wat complicaties voorgedaan, waardoor de geboorte 
van een door ieder aanvaard plan tot inrichting, nog wat verder naar de 
toekomst is doorgeschoven. 
Jammer maar waar. Ons buurt(burger)initiatief is niet als zodanig door de 
Gemeente Schiedam aanvaard. De brief van 2 februari jongstleden, die we in 
het kader hiervan van de  gemeente ontvingen, geeft dit zonneklaar aan. 
 
Op 8 juni jongstleden hebben we aan de hand van een diapresentatie van 
Ton Verdoes, de geschiedenis nog eens laten passeren. Hieruit kan worden 
vastgesteld, dat we zeker niet stil hebben gezeten, en al het mogelijke 
hebben gedaan om consensus te verkrijgen. Wie we ook benaderden, 
organisaties in Schiedam-noord, de Midden Delflandvereniging, individuele 
raadsleden, en ga zo maar door, elke partij is van mening dat het plan dat wij 
als initiatiefgroep hebben opgesteld, op z’n minst serieus had moeten worden 
genomen, om als uitgangspunt te dienen voor een gesprek hierover met de 
Gemeente Schiedam. 
 
Na de diapresentatie volgde nog een inhoudelijke discussie, waarbij ook 
kleine onjuistheden in ons voorstel werden gecorrigeerd. Een voorbeeld van 
zo’n kleine onjuistheid: in ons voorstel staat dat de betonplaat die midden in 
de locatie ligt waar we het over hebben, de basis vormde voor het houten 
schooltje aan de Joppelaan. Dit bleek onjuist. Het met 78 houten palen 
onderheide plateau, vormde de basis voor het handbalveld; het schooltje zelf 
stond pal naast de Joppelaan. 
 
De eindconclusie kon worden getrokken op 8 juni jongstleden, dat we ons 
aardig hebben vergist in de houding van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Schiedam.  
 
In december lieten we nog een infobericht uitgaan, waarin we aangaven zeer 
gelukkig te zijn met de eerste reacties op ons voorstel vanuit gemeentezijde, 
omdat onze gesprekke binnen de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, 
zeer goed werden ontvangen. De brief van 2 februari jongstleden, is ons dan 
ook totaal in het verkeerde keelgat geschoten. 
 
Reden te meer om onze strategie drastisch te wijzigen. We zullen een 
antwoord op deze brief niet alleen gaan richten aan het College, maar zullen 
deze ook verzenden aan de gemeenteraad en de hierin participerende 



 

 

partijen. Daarnaast zullen we druk proberen te zetten, door middel van het 
inschakelen van de visuele- en schrijvende pers.  
 
Voor alle, inhoudelijke zaken, verwijs ik naar de actuele informatie, zoals 
deze te vinden is op de website van DeWerf Kethel. 
 
Wordt vervolgd! 
 
Notulist van dienst.  
Henk Ravensbergen. 
9/6/22 
 


