
  
  

Verslag    –   2e   Buurtbijeenkomst   Hof   van   Alieda     
  
  

Datum: 03   juni   2021   
Locatie:   Digitale   Zoom   bijeenkomst     
Aanwezig: ca   15   buurtbewoners,   Team   Hof   van   Aleida   en   2   ambtenaren   van   de     

gemeente   Schiedam.     
    

  

  
Agendapunten   
  

1. Terugkoppeling   1e   buurtbijeenkomst     
2. Toelichting   presentatie   Hof   van   Aleida   burenstudie  
3. Gezamenlijk   ontwerpen   openbare   ruimte     
4. Vervolg     

  
I. Laurens   van   der   Bijl   opent   de   bijeenkomst   en   verwelkomt   alle   aanwezigen.     

Van   der   Bijl   schetsen   het   doel   van   de   bijeenkomst,   waarbij   projectteam   Hof   
van   Aleida   de   privacy   zorg   die   in   de   vorige   bijeenkomst   werd   geuit   ter   harte   
heeft   genomen   en   daar   in   deze   bijeenkomst   een   nadere   toelichting   op   geeft.   
Tevens   dient   deze   bijeenkomst   om   de   denkrichtingen   over   de   openbare   
ruimte   inrichting   te   delen   en   gezamenlijk   verder   vorm   te   geven.   Van   der   Bijl   
benoemt   dat   naast   de   privacy   zorg   ook   de   thema’s   parkeren   en   de   fundering   
status   van   omliggende   bebouwing   als   zorgpunten   in   de   vorige   bijeenkomst   
zijn   benoemd.   Over   deze   twee   thema’s   wordt   in   volgende   bijeenkomsten   
verder   uitgewijd.     
  

II. Voordat   over   wordt   gegaan   op   de   presentatie   van   de   burenstudie   vraagt   Van   
der   Bijl   aan   de   aanwezigen   of   er   naar   aanleiding   van   de   vorige   bijeenkomst   
vragen   zijn   en   of   het   verslag   van   de   vorige   bijeenkomst   hen   heeft   bereikt.   
Vanuit   de   aanwezigen   wordt   aangegeven   dat   het   verslag   van   de   vorige   
sessie   hen   niet   heeft   bereikt   en   dat   niet   geheel   duidelijk   is   wat   het   verzoek   
voor   deze   bijeenkomst   aan   de   buurtbewoners   was.   Van   der   Bijl   geeft   aan   dat   
het   verslag   van   de   1e   bijeenkomst   en   de   bijbehorende   presentaties   is   
gedeeld   op   de   website   www.hofvanaleida.com.   Hij   vindt   het   spijtig   dat   deze   
informatie   enkele   aanwezigen   niet   heeft   bereikt.   Tevens   erkent   hij   dat   de   
voorbereiding   op   deze   sessie   duidelijker   had   kunnen   zijn   en   dat   hij   voor   een   
volgende   bijeenkomst   deze   bevinding   ter   harte   zal   nemen.   Van   der   Bijl   
benoemt   vervolgens   dat   van   deze   bijeenkomst   een   verslag   wordt   gemaakt   
en   dat   dit   verslag   per   mail   zal   worden   gedeeld   met   alle   aangemelde   
aanwezigen   en   nadien   zal   het   verslag   met   presentatie   op   de   projectwebsite  
worden   geplaatst.     
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III. Eelco   Dekker   van   Jade   Architecten   deelt   zijn   presentatie   (210604_Hof   van   
Aleida_burenstudie.pdf)   op   het   scherm   met   alle   aanwezigen.   In   de   vorige   
bijeenkomst   waren   er   veel   vragen   en   zorgen   over   inkijk   vanuit   de   opbouwen   
in   omliggende   tuinen   en   woonkamers.   Nav   deze   vragen   en   zorgen   heeft  
JADE   architecten   voor   diverse   locaties   rondom   de   huidige   school   een   beeld   
vervaardigd   waaruit   het   zicht   vanaf   de   nieuwe   opbouw   en   terras   naar   
omliggende   tuinen   en   woonkamers   is   gemaakt   en   vice   versa.   Tevens   is   de   
bestaande   situatie   vanuit   omliggende   tuinen   en   woonkamers   toegevoegd   om   
het   verschil   te   kunnen   beoordelen.     
  

In   de   presentatie   zijn   vanuit   6   locaties   (3x   Oostsingel,   2x   Singel   en   1x   
Villastraat)   de   diverse   standpunten   (vanuit   de   opbouw/terras   dan   wel   
tuin/woonkamer)   en   situaties   (bestaande   en   nieuwe)   achter   elkaar   
gevisualiseerd.   Per   locatie   licht   Dekker   de   situatie   toe   en   maakt   inzichtelijk   
hoe   de   nieuwe   situatie   al   dan   niet   afwijkt   na   verbouwing   ten   opzichte   van   de   
bestaande   situatie.     
  

In   de   presentatie   zijn   reeds   suggesties   geopperd   voor   het   toevoegen   van   
extra   groen   in   de   collectieve   buitenruimte   op   plekken   waar   dat   wenselijk   
lijkt.   Op   pagina   22   van   de   presentatie   is   een   samenvatting   opgenomen   van   
de   nu   door   het   projectteam   gesuggereerde   toevoeging   van   extra   groen   
(bomen,   heesters,   blauwe   regen   of   ander   groen,   nog   nader   te   bepalen).     
  

Door   een   aanwezige   Oostsingel   bewoner   werd   het   verzoek   gedaan   om   in   een   
later   stadium   ter   plekke   de   situatie   te   bespreken   waarbij   ook   per   huishouden   
bepaald   kan   worden   of   en   zoja   welke   groen   toevoeging   aangrenzend   aan   de   
achterzijde   van   de   tuin   wenselijk   is.   Van   der   Bijl   geeft   aan   dat   een   volgende   
bijeenkomst   voor   de   zomervakantie   zal   plaatsvinden   en   dat   deze   
bijeenkomst   op   het   schoolplein   kan   plaatsvinden.   Van   der   Bijl   vindt   het   een   
goed   voorstel   om   ter   plekke   afspraken   te   maken   over   een   definitief   
(groen)voorstel   voor   de   Oostsingel   adressen   die   met   hun   tuin   direct   grenzen   
aan   de   collectieve   buitenruimte.     
  

Tussen   de   erfscheiding   van   de   nieuwe   woningen   en   tuinen   aan   de   Villastraat   
is   een   voorstel   geopperd   om   blauwe   regen   toe   te   voegen.   Op   pagina   23   van   
de   presentatie   is   een   beeld   opgenomen   hoe   dit   er   bij   benadering   kan   komen   
uit   te   zien.     
  

IV. Stephen   Tas   neemt   het   stokje   van   Dekker   over   nu   het   onderwerp   wijzigt   
naar   het   inrichten   van   het   openbare   gebied.   Hij   geeft   aan   dat   enkele   
omwonenden   een   schets   hebben   aangeleverd   en   anderen   omwonenden   
hebben   benoemd   welke   thema's   ze   liever   niet   zien   en   welke   thema’s   ze   wel   
graag   terugzien   in   het   openbare   gebied.   Hij   bespreekt   aan   de   hand   van   de   
aangereikte   tekeningen   mogelijke   inrichting   opties.     
  

Bij   het   bespreken   van   de   inrichting   opties   komt   de   plaatsing   van   een   
hekwerk   ter   afsluiting   van   de   collectieve   buitenruimte   ter   sprake.   Een   huidige   
irritatie   die   door   meer   omwonenden   wordt   gedeeld   is   de   aanwezigheid   van   
hangjeugd.   De   discussie   met   allen   werd   gevoerd   of   een   afsluiting   met   een   
hek   wenselijk   is   met   als   doel   de   hangjeugd   geen   plek   te   geven.     



  
Mevrouw   Rutten   van   de   gemeente   Schiedam   gaf   in   de   discussie   aan   dat   het   
beheer   van   het   hek   (open   en   dicht   doen)   geen   vanzelfsprekendheid   is.   Zij   
benoemt   dat   er   in   Schiedam   2   locaties   zijn   waar   hekken   staan   en   daar   merkt   
ze   dat   het   niet   goed   functioneert.   Mochten   de   bewoners   dit   graag   willen   dan   
dienen   zij   ook   de   beheersverantwoordelijkheid   op   zich   te   nemen.     
  

Vervolgens   is   er   discussie   gevoerd   over   de   meest   wenselijke   thema’s   die   in   
de   openbare   ruimte   moeten   terugkomen.   Spelen   is   een   thema   dat   door   
enkele   aanwezigen   positief   werd   beoordeeld.   Maar   de   vraag   werd   
tegelijkertijd   gesteld   of   er   voldoende   ruimte   is   om   spelen   goed   en   veilig   in   te   
passen.   Geconstateerd   werd   dat   de   bewoner   van   Oostsingel   3   zijn   garage   
moet   blijven   kunnen   bereiken   en   de   hulpdiensten   moeten   ook   ter   hoogte   van   
de   ingang   van   de   oude   school   kunnen   komen,   waarmee   een   deel   van   de   
openbare   ruimte   geschikt   gemaakt   moet   worden   voor   autogebruik.     
  

Mevrouw   Rutten   van   de   gemeente   was   benieuwd   of   de   omwonenden   belang   
hechten   aan   de   social   eggs   die   nu   aan   de   entree   zijn   gesitueerd.   De   
meningen   over   het   terugbrengen   van   de   social   eggs   in   het   nieuwe   plan   
waren   verdeeld.     
  

De   bewoners   van   de   woning   met   de   dichte   gevel   gesitueerd   aan   de   entree   
van   het   openbare   gebied   benoemden   dat   een   kunstwerk   op   hun   muur   
wenselijk   vinden.   Uiteraard   willen   ze   wel   inspraak   over   het   type   kunstwerk.    
  

Tas   heeft   afsluitend   in   de   presentatie   een   beeld   gepresenteerd   (pagina   28   
van   de   presentatie)   waar   de   inrichting   van   de   openbare   ruimte   met   veel   
groen   is   ingevuld   in   combinatie   met   een   klinkerverharding   die   de   toegang   tot   
de   woningen   faciliteert.   Dit   beeld   waarbij   de   inrichting   van   de   openbare   
ruimte   aansluit   bij   de   inrichting   van   de   collectieve   ruimte   zou   een   eerste   
denkrichting   kunnen   zijn.   Een   bewoner   van   de   Oostsingel   gaf   daarbij   aan   dat   
een   brede   toegang   tot   de   achtertuinen   zijn   voorkeur   geniet.     
    

V.   Vervolg     
Van   der   Bijl   stelt   voor   om   nog   een   bijeenkomst   te   organiseren   voor   de   
zomervakantie.   Deze   bijeenkomst   zal   ter   plekke   plaatsvinden   waarbij   1   op   1   
contact   mogelijk   is,   en   de   situatie   per   huishouden   besproken   kan   worden.   
Tevens   zal   integraal   de   openbare   ruimte   inrichting   aan   de   hand   van   
schetsvoorstellen   beoordeeld   worden,   waarna   gezamenlijk   een   
voorkeursvariant   zal   worden   bepaald.   Tot   aan   de   nieuwe   bijeenkomst   kunnen   
alle   geïnteresseerden   via   de   website    https://www.hofvanaleida.com/    of   email   
info@hofvanaleida.com    suggesties,   ideeën   of   opmerkingen   delen.     
die   we   kunnen   gebruiken   in   de   voorbereiding   op   de   volgende   sessie   
halverwege   juli!     

  
Bijlage   1   210604_Hof   van   Aleida-burenstudie.pdf     
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