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DIT IS HEM DAN!
 

De eerste nieuwsbrief voor 
Parkweg Midden. Uw buurt 
gaat de komende jaren flink 
veranderen. Om u op de 
hoogte te houden, krijgt u 
deze nieuwsbrief regelmatig. 

 

In de eerste nieuwsbrief vindt u: 
>  Uitleg over uitverhuizen:  

de voorlopige planning 

>  Interview met projectleider 

Woonplus en Wijkproces- 

manager gemeente Schiedam

>  Even voorstellen: Leegstand-

beheerder Ad Hoc 

>  Alles over de kinderkledingbank 

op de MCM de Grootstraat

Volgorde van wijkaanpak Parkweg Midden in beeld

Huurders van drie complexen 
gaan uitverhuizen in 2018
 
Er is een voorlopige volgorde bekend van het uitverhuizen. In de tabel op de volgende  

pagina kunt u die vinden. Het gaat in totaal om 304 woningen en een aantal bedrijfspanden  

en garages. Daarom doet Woonplus niet alles in één keer. Dat gebeurt in vier fasen.

JOOP DEN UYLLAAN

BURGEMEESTER VAN HAARENLAAN
BURGEMEESTER VAN HAARENLAAN
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MONSEIGNEUR NOLENSLAAN
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FASE A FASE B FASE C FASE D

Christine werkt 22 jaar in Schiedam, waarvan 

de laatste 5 jaar bij het WOT. Zij vertelt: “Er 

is al 4 jaar een kleding- en spullenbank in 

Nieuwland. Tot het einde van dit jaar zit die 

in de sporthal van het oude Lentiz-college. 

Hierna moesten wij op zoek naar een nieuwe 

locatie. Gelukkig kunnen we voor de kleding-

bank voor volwassenen gebruik gaan maken van een klaslokaal in  

’t Meesterwerk. Voor de kinderkledingbank heeft Woonplus Schiedam 

gratis de MCM de Grootstraat 19 beschikbaar gesteld.” 

Voor kleding, schoenen en meer
Wie kan er bij de kinderkledingbank terecht? “Iedereen in Schiedam 

die geregistreerd staat bij de voedselbank en die een pasje heeft. 

Welkom bij de 
Kinderkleding-
bank! 
De Kinderkledingbank Nieuwland vestigt zich in december 

aan de MCM de Grootstraat 19. “Een kinderkledingbank 

is hard nodig in Nieuwland. Mensen houden vaak zo weinig 

over”, zegt Christine Pauw, medewerker bij het Wijk 

Ondersteunings-Team (WOT) Nieuwland. 

MEER WETEN?

Meer informatie kun je 

vinden via facebook: 

kledingbank nieuwland. UITVERHUIZEN PARKWEG MIDDEN

Verder is de bank er voor mensen die hiervoor geregistreerd staan  

via het WOT. We hebben gratis kinderkleding voor kinderen van  

0 tot ongeveer 12 jaar, maat 54 tot 158. Ook kun je bij ons gratis 

kinderschoenen, -boeken en speelgoed vinden.” 

Soms nieuwe spullen
De kinderkleding komt uit de hele stad, legt Christine uit. “Mensen 

uit heel Schiedam leveren de kleding. Het meeste is tweedehands, 

maar we krijgen soms nieuwe kleding of nieuw speelgoed. Dat 

laatste bewaren wij meestal tot de feestdagen.”

Opening voor feestdagen
Wanneer het precies open gaat, weet Christine nog niet zeker. Nu 

is er nog werk aan het pand te doen. “Wij verwachten dat MCM de 

Grootstraat 19 in december start. In ieder geval gaan wij open vóór 

de feestdagen. De openingstijden zijn op woensdag en zaterdag van 

13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom, loop gewoon eens binnen!”

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Gemeente Schiedam en Woonplus Schiedam.

COLOFON: Redactie:  Zinnige Zinnen (Gouda), Vormgeving: Vormbizz (Delft)



COMPLEX ADRES
AANTAL 

WONINGEN
PLANNING START 

STEDELIJK SOCIAAL PLAN

FASE A 

431
Mgr Nolenslaan 404 - 406, 

Parkweg 162 - 208 
26 Uitverhuizen eind 2e kwartaal 2018

432 Parkweg 108 - 158 26 Uitverhuizen eind 2e kwartaal 2018

435 van Heuven Goedhartstraat 1 - 111 56 Uitverhuizen eind 2e kwartaal 2018

FASE B

433 Parkweg 54 - 104 26 Uitverhuizen 1e kwartaal 2019

434
Burg. v. Haarenlaan 863 - 865, 

Parkweg 4 - 50
26 Uitverhuizen 1e kwartaal 2019

FASE C

427 MCM de Grootstraat 1 - 115 48 Uitverhuizen 2020

428 MCM de Grootstraat 2 - 118 48 Uitverhuizen 2020

FASE D

430 Parkweg 53 - 169 48 Uitverhuizen 2021

Over Ad Hoc Beheer
Ad Hoc is marktleider in leegstandbeheer. Ze 

heeft jarenlang ervaring met tijdelijke verhuur. 

Voor het bedrijf staat een leefbare en veilige 

buurt voorop.

Tijdelijk nieuwe buren
Een woning komt leeg te staan als de bewo- 

ners zijn verhuisd. Bent u zelf nog niet 

verhuisd en de woning naast u is leeg,  

dan krijgt u tijdelijk nieuwe buren. Ad Hoc 

selecteert en controleert deze mensen goed. 

Voor dit project kiest Ad Hoc bewoners  

die maatschappelijk betrokken zijn. En die 

eventueel activiteiten in de wijk willen doen. 

Deze bewoners houden ook een oogje in  

het zeil. Zo blijft de wijk leefbaar en veilig.

Woonplus geeft tijdelijk beheer aan Ad Hoc 
De woningen aan de Mgr. Nolenslaan, 
de Parkweg, de Burg. Van Haarenlaan 
en de Van Heuven Goedhartstraat 
komen in fasen leeg. Om de wijk 
leefbaar te houden, geeft Woonplus 
de woningen tijdelijk in beheer aan 
Ad Hoc Beheer Rotterdam. 

MEER WETEN? 

Deze volgorde geeft u en de andere 

bewoners duidelijkheid over de eerste 

voorlopige planning. Heeft u toch  

vragen? Neem dan contact op met 

Corrie van den Berg, projectleider bij 

Woonplus Schiedam. 

Bellen kan van maandag tot en met  

donderdag op (010) 204 51 92.  

U kunt haar ook een e-mail sturen:  

cvb@woonplus.nl

MEER WETEN?

Het team van Ad Hoc heeft zich goed 

voorbereid op dit project. Als mensen 

van Ad Hoc rondlopen in de wijk, 

spreek hen dan gerust aan. 

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen? 

Kijk dan op www.adhocbeheer.nl. 

Of neem contact op met kantoor 

Rotterdam via 010 404 94 55 of 

Rotterdam@adhocbeheer.nl.

Planning uitverhuizen Parkweg Midden

De gemeente Schiedam en Woonplus 
hebben in september van dit jaar een 
overeenkomst ondertekend. Wat 
houdt die in? 

“De flats op Parkweg Midden zijn oud. Het 

gaat om portieketagewoningen en galerij-

woningen zonder lift. Ze voldoen niet meer 

aan de eisen van deze tijd in technische 

uitvoering, wooncomfort en woningindeling. 

De gemeente Schiedam en Woonplus willen 

dit gebied daarom samen vernieuwen. 

Het doel is een buurt ontwikkelen waarin het 

prettig is om te wonen. En een buurt waar 

bewoners wooncarrière kunnen maken. 

Daarmee bedoelen we dat zij een woning 

vinden die past bij hun situatie. Dit doen we 

onder meer door een grotere variatie aan 

woningen aan te bieden. Dat de gemeente  

en Woonplus dit samen gaan doen, staat in 

de intentieovereenkomst.”

Wat betekent de overeenkomst nu 
precies?
“Dat we nu kunnen starten met het uitwerken 

van de plannen. In de overeenkomst hebben 

we bijvoorbeeld opgeschreven dat we duur-

zame aardgasvrije woningen willen bouwen. 

En dat wij 60% van de nieuwe woningen voor 

de sociale huursector bestemmen. Dat betekent 

dat het betaalbare woningen zijn. We verwach-

ten dat we eengezinswoningen en apparte-

menten in het gebied gaan bouwen. We 

weten nog niet hoeveel dat er zijn en hoe 

die eruit gaan zien. Dat werken we nu uit.” 

Wat betekent dit voor de bewoners 
van nu?
“Het plan om deze complexen te slopen, 

hebben wij al jaren. Dat weten de meeste 

bewoners. Wij zijn ons bewust dat het voor 

veel onzekerheid zorgt. Huurders vragen ons 

regelmatig wanneer ze moeten verhuizen. 

Nu we de overeenkomst hebben getekend, 

kunnen wij de huurders een grove planning 

geven. Dan weten zij wanneer zij ongeveer 

aan de beurt zijn. 

De planning staat in deze nieuwsbrief. Let wel, 

het gaat hier om een schatting. We hebben 

nog geen definitieve planning. Het geeft wel 

een beeld van de volgorde.” 

Wanneer is de planning zeker?
“Op het moment dat de directie van 

Woonplus officieel besluit om de complexen 

te slopen. Dan informeren wij de huurders 

hierover per brief. Tot die tijd houden wij de 

huurders via deze nieuwsbrief op de hoogte.” 

Hoe gaat het uitverhuizen in zijn 
werk? 
“Na het sloopbesluit staat het vast dat de 

huurders moeten uitverhuizen. Op dat 

moment geldt het Stedelijk Sociaal Plan. 

In dit plan staan afspraken over de rechten 

en plichten van deze huurders. Zo krijgen 

huurders een verhuiskostenvergoeding. Er 

staat ook in dat huurders recht hebben op een 

andere, gelijkwaardige woning in Schiedam. 

Alle huurders krijgen een medewerker van 

Woonplus Schiedam op bezoek. Die legt uit 

wat er in het Stedelijk Sociaal Plan staat.”

Worden de woningen, die nu leeg-
komen, nog verhuurd via Woonnet 
Rijnmond?
“Ja, maar alleen de woningen in complexen 

die pas later uitverhuizen. Bij de woningen uit 

fase A en fase B (zie tabel) stoppen we met 

verhuur. Woningen uit deze complexen gaat 

leegstandsbeheerder Ad Hoc direct verhuren 

aan tijdelijke huurders volgens de Leeg-

standwet.

De tijdelijke verhuur vindt plaats tot alle 

bewoners uit het complex zijn verhuisd. Dan 

stoppen de tijdelijke huurcontracten en start 

de sloop van het complex. Door deze tijdelijke 

verhuur blijft het leefbaar. Daardoor is er 

minder kans op kraak en braak. Woonplus 

geeft soms een lege woning een andere 

functie, bijvoorbeeld de kinderkledingbank.”

Hoe informeren jullie bewoners? 
“Algemene informatie delen wij met huurders 

en omwonenden in een nieuwsbrief. 

Informatie voor huurders persoonlijk gaat via 

een brief. Op het moment dat we beginnen, 

starten wij een projectteam. Aan het project-

team nemen Woonplus en de gemeente deel. 

Wij vragen daar ook de huurdersorganisatie 

Wonen & Leven Nieuwland en Wijkonderne-

ming Nieuwland bij. Zij vertegenwoordigen 

namelijk de bewoners van de wijk Nieuwland. 

Dat vinden wij heel belangrijk.” 

Corrie van den Berg is projectleider 

Wonen bij Woonplus Schiedam. Zij is 

verantwoordelijk voor de communicatie 

bij grote projecten en coördineert het  

uitverhuizen van de huurders van  

Woonplus Schiedam. Darius Spencer  

is wijkprocesmanager bij de Gemeente 

Schiedam. Samen beantwoorden zij  

een paar vragen.

Klaar voor de start… 
van een nieuwe buurt

Corrie van den Berg en Darius Spencer

Het team van Ad Hoc


