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Bewonersvereniging Schiedam-West
Van: BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt [mailto:ziekenhuisbuurt@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 13 april 2010 21:05
Aan: BVSW Werkgroep Ziekenhuisbuurt
CC: Annerike van de Water; Annemarie Sour; Gerard Tijsmans; Harry Visser; J.J. van Ewijk
Onderwerp: Verslag bijeenkomst gemeente en werkgroep ziekenhuisbuurt 13 maart

Allen,
Net twee uur overleg met de gemeente/projectleiding achter de rug: Joost Kamps, Martin
Vermeulen en Hans van Sasse van IJsselt.
De sfeer was zoals verwacht wat gespannen.
Joost Kamps wilde eerst wat kwijt over de communicatie. Hij doelde op de "uitdagende"
Twitterberichten, het artikel in het AD, de beslissing van de werkgroep om de bewonersavond
alleen door de gemeente te laten organiseren en de e-mail van maandagochtend met de
waslijst met reacties op de verzoeken van de projectleiding.
Joost vond dat de toon weer aan het verharden was, terwijl we nu regelmatig overleg hebben.
Ik heb verteld dat het feit dat wij weer regelmatig overleg positief en constructief is, maar dat
we op een flink aantal punten van mening verschillen en dat wij daarover duidelijk
communiceren. Daarnaast voelen wij niks voor een regie van de gemeente over onze
communicatie. De gemeente moet eerst met betere resultaten en het nakomen van de
afspraken komen voor onze toon gaat veranderen, met alle respect overigens.
Het verzoek van Joost/Martin/Hans is om de Twitterberichten wat zakelijker te houden. Voor
kennisgeving aangenomen.
Het artikel in het AD viel ook niet goed. Ik heb uitgelegd dat het een initiatief van het AD was
en dat het om allemaal bekende feiten gaat. Het interview kwam daarnaast pas na de e-mails
van maandagochtend.
We hebben het uitgebreid gehad over de bewonersinformatieavond en ik heb nogmaals
uitgelegd waarom het initiatief van deze avond bij de gemeente moet liggen. De gemeente
moet namelijk informeren en vragen beantwoorden. Dat is niet de primaire taak van de
werkgroep. We hebben het ook gehad over de vorm van de avond en ze snappen nu waarom
de Erker niet geschikt is voor een interactieve sessie zoals in de foyer van het theater. Daar is
geen ruimte voor. Plenair is beter. Joost Kamps en Martin Vermeulen gaan a.s. donderdag in
de Erker kijken.
Actiepunten:
1. Het hekwerk langs de Nassaulaan zit nu dicht, maar incidenteel geopend worden. Ik
heb de bezwaren hiertegen herhaald.
2. Over het transport hebben we gesproken over wat wij in de e-mail van
maandagochtend hebben geschreven. Het komt er op neer dat de werkgroep de
gemeente wil houden aan de gemaakte afspraken over transport en daar niet van af te
wijken. Bovendien moet de gemeente de oplossingen voor haar problemen binnen de
hekken van het terrein vinden en de problemen niet afschuiven op de omwonenden. Ik
heb uitgelegd dat de werkgroep niet aan de bewoners kan uitleggen dat wij akkoord
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gaan met transport buiten de afspraken en de slooproute, zeker nu er schade aan
woningen is geconstateerd. Joost Kamps vond dat niet leuk, maar het is wel duidelijk.
3. Verlichting moet op de actielijst blijven staan gedurende het hele project. Doel is het
bijdragen aan de veiligheid en het gevoel van veiligheid op en rond het terrein.
4. Bodemonderzoek loopt nog steeds. Er worden geen uitspraken gedaan over de timing,
maar schijnbaar komt de gewenste kwaliteit binnen bereik. De drie heren waren niet
op de hoogte van het feit dat na oplevering van het bodemonderzoek de werkgroep
eerst twee weken de tijd krijgt om het te beoordelen en om vragen te stellen voordat
het vergunningstraject wordt gestart. Deze afspraak is bij deze weer vastgelegd.
5. Het bomentraject loopt goed. het wachten is op het einde van de termijn van 6 weken
na de aanvraag van de kapvergunning van de drie bomen bij het nieuwe zusterhuis. De
herdenkingsboom en de lindes ter compensatie van de Vleugelnoot worden volgende
week geplant. De gemeente is blij dat er ook goed nieuws is en dat wij dat niet
vergeten te melden ;-)
6. Vastgelegd is dat de werkgroep akkoord is met het verslag van de laatste Q-team
bijeenkomst. Ook vastgelegd is het verzoek van de werkgroep om een nieuwe Q-team
vergadering te beleggen.
7. De procedure schademelding is gepubliceerd. Een open einde is wat er gebeurd als de
schade is geïnspecteerd. Joost Kamps komt daar op terug en bespreekt het met
Oesterbaai.
8. Informatieavond 27 april is hiervoor al besproken.
9. Het verzoek voor de trillingsmeters is in behandeling. Er moet gekeken worden wat er
wordt gedaan met het interpreteren van permanente metingen. Er kunnen namelijk wel
afwijkingen worden gemeten, maar dan is de bron van de afwijking nog niet
vastgesteld. Komt men op terug.
10. Er is nog steeds geen nieuws te melden over Frankenland en het oude Zusterhuis. Ik
heb aangekondigd dat wij het standpunt van de werkgroep opnieuw gaan
communiceren naar aanleiding van de monumentenaanvraag die bij het college in
behandeling is.
11. Er is nog steeds geen nieuws te melden over Juliana van Stolbergstraat 6. Ons
commentaar is bekend.
12. Er is nog geen nieuws te melden over de sloop van de bunker.
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