
Van: J.W. Scherpenzeel 

Aan: N.M. Engelchor; H. Cimtay 

Datum Donderdag 30 November 2017 16:03 

Onderwerp:  Parkeerproblemen Havendijk.  

 

>>> Bert en Kateline <coligny35@xs4all.nl> 30-11-17 16:01 >>> 

Geachte griffier, 

 

 

Hierbij sturen wij u een brief gedateerd op 30 november 2017, met bijlagen aan de 

Gemeenteraad, namens de besturen van de V. v. E. ‘s van de flats Nereus, Poseidon en Triton. 

Wij vragen in deze brief om een oplossing voor de ontstane problematiek. Wilt u zo vriendelijk 

zijn om deze stukken door te geleiden naar de leden van de Gemeenteraad en in cc.naar de leden 

van het College van Burgemeester en Wethouders. Bij voorbaat dank hiervoor. 

 

 

Hoogachtend, 

namens de vertegenwoordigers van de drie flats, 

K.Kaptein-Roest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 



VVE NEREUS           VVE POSEIDON             VVE TRITON  
     HAVENDIJK     HAVENDIJK                    HAVENDIJK  
  
Aan de leden van de Gemeenteraad, Schiedam  
cc College van Burgemeester en Wethouders.  
 
Namens de bewoners/eigenaars van de flats Nereus, Poseidon en Triton schrijven we deze brief. 
 
Schiedam, 30 november 2017  
 
Onderwerp: 
Behoud van de parkeerplaatsen langs de Havendijk of de uitvoering van één van de door ons 
mondeling en schriftelijk ingediende alternatieve plannen. 
 
De gemeente pretendeert de bewoners inspraak te bieden. Vervolgens wordt er niets met de 
ingebrachte ideeën gedaan.  
 
Al ongeveer acht jaar heeft er overleg plaats gevonden tussen gemeenteambtenaren, de bewoners 
van de Havendijk, de Klankbordgroep Havendijk en omstreken over de toename van het (zware 
vracht)verkeer, de daarmee samenhangende toename van luchtvervuiling en geluidsoverlast. Ook 
over de herinrichting van de Havendijk is gesproken; dat laatste tot nu toe zonder resultaat. Nu wil 
de Gemeente het parkeren aan de Havendijk eerst bespreken en oplossen.  
 
Marcel Kreuger, wijkprocesmanager, en Christian Messing, stedenbouwkundige, hebben de 
vernieuwde plannen voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de  drie flats langs de Havendijk. 
Deze vertegenwoordigers waren niet blij met de genoemde plannen.   
 
De voorzitters van de hierboven genoemde flats waren ontevreden en hebben wethouder Houtkamp 
een brief gestuurd . 
Na enkele maanden heeft er een gesprek plaatsgevonden met wethouder Marcel Houtkamp, Marcel 
Kreuger, Nathan Edelenbosch en mevr. Van der Graaf. Van het door ons bekritiseerde plan wilde 
men geen millimeter afwijken. Het gesprek was vriendelijk maar zeer onbevredigend. 
 
Het parkeerbeleid: 
 
De parkeerdruk in Schiedam zuid is erg groot. Men wil nu in het kader van de eis “Veilig en 
Duurzaam” alle parkeerplaatsen langs de Havendijk opheffen. Kennelijk is de eis “Veilig en 
Duurzaam” multi- interpreteerbaar, daar men vrij kort geleden bij de herinrichting van de Maasdijk 
aan de rechterzijde van die weg parkeerplaatsen heeft aangelegd. Deze weg ligt in het verlengde van 
de Havendijk, en wordt door hetzelfde (vracht-)verkeer gebruikt. 
Naast een ruimer parkeeraanbod leidt het handhaven van parkeerplaatsen automatisch tot het 
hoogst noodzakelijke verlagen van de rijsnelheid van het vrachtverkeer.  
Wij pleiten voor het renoveren van de rijbaan, de fietspaden en het wandelpad waarbij de huidige 
indeling gehandhaafd blijft. Dat is bovendien veel goedkoper.  
 
Parkbeleving / groenbeleving: 
 
Het plan van de gemeente is om de bestaande gehuurde parkeerstrook (235m2) met  18 
parkeerplaatsen per flat  3 meter over het grasveld te verschuiven waarbij ongeveer 130 m2 gras 
wordt opgeofferd.  



Voor de “parkbeleving” zal er een groenstrook bij aangelegd worden. Er is volgens de Gemeente dan 
ruimte om tien parkeerplaatsen haaks op de flatgevel Havendijkzijde te creëren, waarbij moet 
worden aangetekend dat er 7 plaatsen voor garagedeuren zijn. U begrijpt dat dat voor eigenaren van 
garages en de VVE besturen een onwenselijke situatie is. Er blijven bij dit plan effectief dus drie 
plaatsen over. In de praktijk staan er ‘s avonds vier auto’s langs de gevel geparkeerd. Het resultaat is 
dus één parkeerplaats minder per flat. 
Het grote probleem bij het gemeentelijke plan is bovendien dat er niet genoeg ruimte is om in één 
keer uit te parkeren en men dus vaak heen en weer moet steken om weg te komen. Het risico van 
aanrijdingen is dan groot. 
Het volgende probleem is dat er voor de brandweer, verhuisauto’s en ambulances minder ruimte is. 
Samengevat dit plan is onhaalbaar, onveilig en ongewenst. 
De door de bewoners aangedragen alternatieve plannen kunnen een oplossing bieden voor de 
ontstane problematiek indien er niet meer langs de Havendijk geparkeerd kan worden. Het eerste 
alternatieve plan waarbij er ongeveer 14 parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden, haaks op het 
fietspad en enkele plaatsen langs de te vormen toegangsweg, wat ongeveer 230 m2 gras kost, vindt 
geen goedkeuring in de ogen van de deskundigen. De reden van die deskundigen is dat dat slecht is 
voor de “groenbeleving” van de langs komende wandelaars en fietsers. Ook bij dit plan kan er echter 
een groenstrook tussen de parkeerplaatsen en het wandelpad aangelegd worden. Bovendien is er 
nog steeds een doorkijk naar het grasveld tussen de flats. Hierbij dient aangemerkt te worden dat er 
slechts door een enkele loslopende hond gebruik gemaakt wordt van dat grasveld. De recreanten 
gaan naar het park aan de Maaszijde van de flats. 
Het andere alternatieve plan, een parkeerstrook achter de bestaande parkeerstrook, omringd met 
groene beplanting biedt ook een oplossing voor het ontstane parkeerprobleem. Door het opofferen 
van twee parkeerplaatsen, kunnen de auto’s op de huidige manier af- en aanrijden naar beide 
parkeerstroken. Dit werd in het mondeling overleg met de gemeente- ambtenaren al gelijk van tafel 
geveegd. 
Zonder parkeerplaatsen langs de Havendijk hebben we 0,7 parkeerplaats per appartement, dat is te 
weinig. Er moet, volgens de bestaande parkeernormen, minstens één parkeerplaats per appartement 
komen; dat houdt 3 x 35 plaatsen in.  
 
 
Huur parkeerplaatsen: 
 
De ruimte vanaf 1 meter van de flats(Havendijk zijde) is openbaar gebied.  
De 18 parkeerplaatsen(235 m2) per flat worden door V .v. E’s sinds het gereed komen van de flats in 
de 60-er jaren van de gemeente gehuurd voor een historisch ontstane lage huurprijs met daarbij de 
afspraak  dat de V. v. E‘s deze plaatsen zelf onderhouden. Dat is in die jaren gebeurd. De gehele 
openbare ruimte aldaar is echter dusdanig verzakt dat deze opgehoogd dient  te worden bij de 
herinrichting van de Havendijk. Nu kregen we een “aanbod” van de gemeente om de huur op te 
heffen waardoor dus iedereen op de parkeerplaatsen kan parkeren. De Gemeente zorgt dan voor het 
onderhoud en de bouw van nieuwe parkeerplaatsen. U begrijpt dat dat met de huidige parkeerdruk 
geen aanlokkelijk idee is. Als wij besluiten de plaatsen te blijven huren zal de prijs enigszins 
aangepast worden en zal de gemeente geen nieuwe parkeerplaatsen bouwen; dat mogen we dan 
zelf doen op verzakte grond die van de gemeente is. Deze wijze van samenwerken om tot een voor 
de bewoners goede oplossing te komen is volledig in tegenspraak met het “Uitvoeringsprogramma 
Parkeren”, augustus 2017.  
 
 
 
 
 
 



 
Geachte gemeenteraadsleden we hopen dat u over de hierboven geschetste problematiek wilt 
nadenken en een besluit wilt nemen om met ons tot een oplossing te komen. We zijn te allen tijden 
bereid om de verschillende plannen ter plaatse toe te lichten.  
 
De wethouder beroept zich bij zijn beslissingen op de Raad. 
De projectontwikkelaar beroept zich op de eis “Veilig en Duurzaam”.    
 
Hoogachtend, 
 
Mw. K.Kaptein-Roest, voorzitter VVE Nereusflat 
Mw. T. Slechte-Kaandorp, voorzitter VVE Poseidonflat 
Mw. T. van Schijndel-van Persie, voorzitter VVE Tritonflat 
Mw. T. Brans, vice-voorzitter VVE Nereusflat 
Dhr. M.G.L. Dingenouts, vm voorzitter, gemandateerde ALV Nereusflat, Klankbordgoepen 
Dhr. K. van Nijnatten, vm voorzitter, gemandateerde ALV Nereusflat, Klankbordgroepen 
Dhr. A. Meulstee, gemandateerde ALV Nereusflat, ALV Klankbordgroepen 
Dhr. A. Bons, voorzitter BVSZ, lid Klankbordgroepen 
 
Correspondentieadres : 
Mevr. K.Kaptein-Roest 
Havendijk 355,  
3114 EE Schiedam 
e-mailadres : coligny35@xs4all.nl 
telefoonnummer : 4263421  
 
Bijlagen :  
-tekening gemeente Schiedam, mail van de gemeente Schiedam dd 23 november ’17 
- een notitie over het bredere onderwerp “Herinrichting Havendijk”.  
 
 
Afschrift naar : 
Bestuur Bewoners Vereniging Schiedam Zuid (BVSZ) , 
Klankbordgroep Havendijk e.o. via de voorzitter M. Kreuger 
Projectleider herinrichting Havendijk  
Lokale media 
 



Datum Donderdag 23 November 2017 13:17 

Onderwerp:  Gesprek d.d. 22 november 2017 

Bijlagen: Bijlage voorstel parkeren flats 305-567.pdf 

 

 

Geachte mevrouw Kapteijn-Roest, mevrouw Slechte-Kaandorp, mevrouw van 

Schijndel-van Persie, 

 

Naar aanleiding van ons gesprek van gisteren, d.d. 22 november 2017, met wethouder Houtkamp 

ontvangt u hierbij ons voorstel om extra parkeerplaatsen te maken bij uw flats. Het gaat om een 

uitbreiding van ca. 100m2 van het parkeerterrein waardoor er tien extra parkeerplaatsen tegen de 

gevels van de flats kunnen komen. Let wel: zeven parkeerplaatsen hiervan zijn voor garageboxen 

gesitueerd en zodoende optioneel. Voorwaarde daarbij is dat de parkeerterreinen groen worden 

ingepakt en minder zichtbaar worden gemaakt waardoor het de parkbeleving zoveel mogelijk 

versterkt. Wij hebben ook gesproken over de verhuringen van de huidige parkeerterreinen. Die 

zijn niet meer van deze tijd en moeten aangepast worden naar een marktconforme prijs. Omdat 

dit om duizenden euro’s per jaar gaat is ons voorstel om de parkeerterreinen openbaar te maken. 

Als u dit een aantrekkelijke variant vindt, zijn wij bereid als gemeente de kosten voor de 

herinrichting van het parkeerterrein met de groene beplantingszone voor onze rekening te nemen. 

Een tweede optie is dat de parkeerterreinen privé blijven, de extra ca. 100m2 wordt dan  

toegevoegd aan het huurcontract. De prijzen zullen dan marktconform worden (mogelijk in een 

aantal stappen). Als gemeente kunnen we dan echter de herinrichting niet voor onze rekening 

nemen. We hebben afgesproken dat u de komende twee weken in beraad gaat met uw 

achterban. Wij vernemen graag uw reactie t.z.t. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

N. Edelenbosch 

Projectleider 

 

Team Projecten 

Stadsontwikkeling 

Gemeente Schiedam 

 

 

-- 

Deze email is gecontroleerd door CAIWAY Internet Virusvrij. 

Voor meer informatie, zie http://www.caiway.nl/ 



Bijlage. 1.  November 2017 
Waarom deze bijlage? 
In het gesprek van 22/11 met wethouder Houtkamp en zijn medewerkers is alleen gesproken over 
het ‘parkeerprobleem’. Dit is daarmee gelicht uit het bredere onderwerp Herinrichting Havendijk. 
Ten behoeve van de noodzakelijke context daarom deze bijlage met een aantal zaken, die relevant 
zijn voor dit onderwerp. 
Aangezien de Havendijk sinds 2011 is veranderd in een stedelijke hoofdweg naar Rotterdam is het 
van groot belang voor de bewoners dat de Havendijk/Gorzen een goede en gezonde woonomgeving 
blijft.   
De bewoners van de Havendijk willen u daarom in deze bijlage bij de brief over het parkeerprobleem 
op het volgende attenderen.  
Allereerst de onderwerpen met betrekking tot de herinrichting van de Havendijk waarover de 
Klankbordgroep het eens is geworden met de Gemeente Schiedam. In het verslag van 17 januari 
2014 (!) is vastgelegd wat de Klankbordgroep toen als positief heeft ervaren maar waar de 
afgevaardigden van de gemeente het niet mee eens waren. 
+ Parkeren op de Havendijk blijft 
+ Uitrijden van flats naar beide kanten blijft mogelijk 
+ Oversteken voor scholen bij middeneilanden 
+ fietspaden zijn nu overzichtelijk en veilig. 
+ geluidsarm asfalt aanbrengen, dit is kostbaar en helaas werkt dit maar voor ca. 3 jaar. 
Verder zijn in vergaderingen met de Klankbordgroep besproken en gedeeltelijk uitgevoerd: 
Het terugbrengen van de geluidsnorm, omdat deze was opgeschroefd van 58dB naar 63 dB. 
Vervolgens is deze echter omhoog gegaan naar 68 bB.   
De actie van de Gemeente om vanaf de A20  (afrit Vijfsluizen) een nachtverbod voor vrachtauto in te 
stellen. Dit geldt tussen werking tussen 23.00 tot 07.00 ochtends en is ingevoerd in 2017  
Het terug dringen van het stikstof gehalte en het fijnstof gehalte boven de Havendijk en de Gorzen. 
Deze zijn gemeten door een erkend bureau. De uitslag was dat die gehalten nu al tegen of over de 
Europese norm zijn. 
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