
Start metamorfose ‘In de Buurttuin’ 
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De metamorfose van het gebied rond de 
Parkweg in Nieuwland is echt begonnen.  
De sloop van de eerste flats is in volle gang. 
Op de plek van de acht verouderde portiek
flats tussen de M.C.M. de Grootstraat en de 
Van Heuven Goedhartstraat, komt een 
groene, duurzame en grotendeels autovrije 
woonwijk: ‘In de Buurttuin’.

Het nieuwbouwproject is een belangrijk 

onderdeel van de wijkvernieuwing, een 

gezamenlijke ambitie van gemeente Schiedam 

en Woonplus. Hiermee willen zij een kwaliteits

impuls aan de wijk geven. De gemeente vindt 

het belangrijk dat de wijk gemengder wordt 

met verschillende typen woningen, huur en 

koop. Woonplus wil dat de huurders in een 

prettige, groene omgeving wonen, waar ze 

kunnen doorstromen. Door eengezins woningen 

en levensloopbestendige appartementen te 

bouwen ontstaat een mix van bewoners, wat 

de wijk sterker maakt. Bovendien draagt dit 

project bij aan de doelen voor de toekomst; 

een stad met een vernieuwde sociale 

woningvoorraad en aardgasvrije wijken.

De bouw
Bouwbedrijf Van Wijnen West sloopt de 

bestaande flats, maakt de grond bouwrijp en 

bouwt in totaal 238 nieuwe woningen. Daarvan 

zijn er 145 bestemd voor de sociale huur,  

71 eengezinswoningen en 74 appartementen. 

De andere woningen worden koopwoningen of 

woningen in de vrijehuursector. De bouw vindt 

plaats in vier fases. Volgens de planning start in 

2021 de bouw en de eerste sociale huur

woningen van Woonplus worden opgeleverd  

in 2022. In 2024 moeten de laatste woningen 

van het project klaar zijn. 

De architectuur
Voor het ontwerp liet de architect zich 

inspireren door de architectuur van Nieuwland. 

De nieuwe buurt sluit daardoor mooi aan bij de 

bestaande gebouwen in de omgeving. Ken

merkende elementen uit de architectuur van  

de wederopbouwperiode zijn terug te vinden in 

de nieuwe huizen en appartementengebouwen. 

Verschillende kleuren stenen en bijzonder 

metselwerk zorgen voor afwisseling, waardoor 

de huizen een eigen karakter krijgen. 

Buurttuinen
Van Wijnen richt ook het openbaar gebied 

opnieuw in. Aan dit onderdeel dankt het 

nieuwbouwproject zijn naam. In de nieuwe 

buurt moeten verschillende plekken komen,  

die samen met de buurtbewoners worden 

vormgegeven. Deze buurttuinen moeten 

passen bij de behoeften van de bewoners in 

de buurt. Dat kan van alles zijn: een speelplek 

voor kinderen, een ontmoetingsplek, een jeu

deboulesbaan of bijvoorbeeld een moestuin 

voor mensen met groene vingers. 

Wilt u hierover meedenken?  

Op www.meedoenindebuurttuin.nl vindt u 

daarover meer informatie en kunt u zich 

inschrijven. 

Groener
De nieuwe buurt wordt een stuk groener.  

We behouden bestaande bomen en planten 

nieuwe aan. Er komen autovrije, groene 

gebieden. Er komen ‘parkeerhoven’, zodat 

auto’s uit het zicht staan en waar auto’s wel 

mogen komen geldt een maximum van  

30 km/uur. Zo blijft de buurt rustig en veilig 

voor spelende kinderen en krijgt het groen  

de hoofdrol.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project, het 

woningaanbod of de planning? Kijk op  

www.indebuurttuin.nl voor meer informatie.
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Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 28 oktober.
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Colofon 
Woonplus verschijnt elke laatste woensdag 
van de maand in Het Nieuwe Stadsblad. Aan 
de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend.
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Bent u vanwege een persoonlijke nood situatie 
dringend op zoek naar een andere woning?  
In sommige gevallen kunt u urgentie krijgen. 
Daarmee maakt u meer kans op een bepaalde 
woning dan andere woningzoekenden.

Urgentie is bedoeld voor échte noodsituaties. 

Het gaat om mensen die met spoed zoeken 

naar een huis door bijvoorbeeld een ongeval, 

huiselijk geweld, brand of bedreiging.  

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden 

Rijnmond (SUWR) bepaalt in onze regio of  

een woning zoekende voorrang krijgt op 

andere woningzoekenden. Controleer met  

de ‘urgentietest’ op www.suwr.nl of u aan de 

Urgentie aanvragen? Niet via een bemiddelaar!
basisvoorwaarden voldoet. Verzamel de 

benodigde documenten en stuur die naar 

Woonplus. Binnen acht weken krijgt u bericht 

van afdeling Sociaal Beheer of de urgentie 

wordt toegekend.

Let op!
We horen steeds vaker dat bemiddelings

bureaus veel geld vragen om de urgentie

aanvraag voor u te verzorgen. Die bureaus  

kunt u niet vertrouwen, want zij kunnen geen 

urgentieaanvraag voor u indienen. Alléén u 

kunt dat met hulp van de woningcorporatie, 

gemeente of uw instelling.

Op zaterdag 10 oktober is van 10.00 tot 
16.00 uur de Nieuwbouwdag Schiedam.  
Vorig jaar bleek de Nieuwbouwdag een  
groot succes en bezochten ongeveer 2000 
bezoekers het evenement en gingen de 
geïnteresseerden met bussen langs de 
bouwlocaties. In deze ‘coronatijd’ kiezen  
de organisatoren voor een andere opzet. 

U kunt vanaf 10.00 uur een wandel en fiets

brochure afhalen in het iPunt in de Waag aan 

de Lange Kerkstraat 39 (naast de Grote of 

Sint Janskerk). Daarin staan per wijk de 

nieuwbouwplannen aangegeven en kort 

omschreven. Rond 10.30 uur gaan er diverse 

Woonplus op de Nieuwbouwdag Schiedam
medewerkers van de gemeente op de fiets of 

wandelend langs de locaties in verschillende 

wijken. Zij kunnen ter plekke veel vertellen en 

antwoorden geven op vragen. 

Nieuwbouw Woonplus
Woonplus brengt tijdens de Nieuwbouwdag 

drie projecten met sociale huurwoningen 

onder de aandacht. Het eerste project is de 

‘vernieuwbouw’ van de Wiltonflats in Nieuwland. 

In de flats komen 117 energie zuinige apparte

menten voor senioren. Verder worden rond de 

Parkweg in 145 duurzame woningen gerealiseerd 

in het project ‘In de Buurttuin’. Tot slot worden 

aan het eind van dit jaar 15 eengezinswoningen 

in de ‘Nieuwe Wetenschappers’ in Schiedam 

Oost opgeleverd en verhuurd.  

Op duurzaamwoonplus.nl vindt u meer 

informatie over deze projecten. 

Kijk voor meer informatie over de Nieuw bouw

dag op nieuwbouwdagschiedam.nl.

In de zomer zijn 21 van de 29 sociale 
huurwoningen in de duurzame 
nieuwbouwwijk Park Harga opgeleverd 
en verhuurd. 

Woonplus is blij met de aankoop van de 

eengezinswoningen, want er is een grote 

vraag naar eengezinswoningen met tuin in 

de sociale huur. Bovendien sluiten deze 

woningen goed aan op onze duurzaam

heidsambities en onze wens om sociale 

Sociale huurwoningen in Park Harga
huurwoningen meer te spreiden over de 

wijken. De andere acht woningen worden 

later gebouwd. Dat worden ‘energiezuinige 

woningen met EPV’, wat betekent dat de 

toekomstige huurders geen of minimale 

energiekosten hebben. We verwachten 

deze woningen in het najaar van 2021  

te kunnen opleveren. Tegen die tijd  

worden de woningen aangeboden via  

het woonruimteverdeelsysteem op  

www.woonnetrijnmond.nl. 

Sinds het voorjaar hebben we ons gewone werk stap voor stap weer opgepakt. Het 
coronavirus is er nog en uw gezondheid en die van onze medewerkers staan voor ons 
voorop. We hebben daarom ‘10 gouden regels’ opgesteld voor als we elkaar persoonlijk 
ontmoeten. We merken dat de meeste huurders zich daaraan houden en begrip hebben 
voor onze aangepaste manier van werken.

Helaas komt het ook regelmatig voor  

dat een huurder de 1,5meterregel niet 

respecteert of blijkt dat de huurder flink 

verkouden is. We herhalen daarom graag 

nog een keer onze ’10 gouden regels’.

1 Wij vragen vooraf naar uw mening.  

Gaat u akkoord met een bezoek? 

2 Onze medewerker stelt u vóór het bezoek 

een aantal vragen: Is er iemand in huis 

verkouden? Heeft iemand koorts? Is een 

huisgenoot in thuisquarantaine? Als een 

antwoord ‘ja’ is, stellen we het bezoek uit.

3 De ruimte waar de klus of het gesprek 

plaatsvindt, is goed geventileerd en 

makkelijk bereikbaar.

4 Is er een gesprek gepland? Zet dan de 

voordeur open. U kunt zelf vast gaan zitten.

5 Gaat het om een reparatie? Zet dan de 

voordeur open. Gaat u in een andere 

ruimte zitten dan waar het werk moet 

gebeuren.

6 De medewerker van Woonplus doet 

alleen het afgesproken werk.

7 U houdt 1,5 meter afstand en wij doen  

dat ook.

8 We dragen een veiligheidsvestje waarop 

staat dat we 1,5 meter afstand houden.

9 We dragen handschoenen of ontsmetten 

onze handen voor en na het bezoek.

10 We dragen een mondkapje.

Komt u bij ons op kantoor voor een 

afspraak? In ons kantoor gelden ook regels 

om veilig te kunnen werken. We houden 

rekening met elkaar en geven elkaar de 

ruimte. Heeft u vragen over deze regels of 

twijfelt u of uw afspraak bij u thuis of bij  

ons door kan gaan? Belt u ons dan tussen 

8.00 en 11.00 uur via (010) 20 45 100.

Kunnen we veilig bij u op bezoek komen? 

We komen graag weer bij u langs
Wat gebeurt er als er brand uitbreekt in  
een woning? Dat kunt u ervaren in de 
‘belevingswoning’ van de Brandweer 
RotterdamRijnmond. Onderzoek hoe de 
brand is ontstaan en wat u wel of juist niet 
moet doen. Verzamel vooral veel tips over 
hoe uw woning brandveilig kunt maken. 

De belevingswoning verhuist begin 

oktober van Rotterdam naar Schiedam. 

U loopt door een verbrand huis en u ruikt  

en ziet de gevolgen. U hoort de verhalen  

van mensen die ook altijd dachten: ‘Brand?  

Dat overkomt mij niet!’.

Openingstijden
De woning is bedoeld voor volwassenen. 

De toegang is gratis.  Van 7 oktober tot en  

met 19 december is het belevingshuis elke 

woensdag en donderdag geopend van 12.00 

tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 

16.00 uur. Het adres: Burgemeester 

Honnerlage Gretelaan 153, Schiedam. 

Coronaregels
In verband met de coronaregels verzoeken  

wij u alleen te komen als u klachtenvrij bent. 

Mocht het binnen te druk zijn, dan zullen wij  

u verzoeken later terug te komen.

Vragen?
Stel ze gerust! Neem telefonisch contact op 

met de afdeling Veilig Leven via 09008387, 

stuur een mail naar veiliglevenwcb@vrrr.nl of 

kijk op Rijnmondveilig.nl/belevingswoningvrr.

 

Vanaf 7 oktober in Schiedam

Het-brand-komt-bij-je-thuis-huis’


