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De voortgangsrapportage najaar 2021
geeft de stand van zaken weer van de
gebiedsontwikkeling SchieDistrict van
november 2020 tot en met september
2021. Daarmee sluit dit boekwerkje aan op
de voortgangsrapportages van voorjaar
2019 en najaar 2020. In deze derde rapportage blikken we terug op de afgelopen
periode en kijken
we ook vooruit.
Met de gebiedsontwikkeling SchieDistrict
wil de gemeente Schiedam werken aan een
sociale en economische stijging voor bewoners en de stad. Iedereen in Schiedam moet
fijn kunnen wonen, werken, leren, verblijven
en zich een leven lang kunnen ontwikkelen.
De gebiedsontwikkeling SchieDistrict
bestaat uit verschillende werkzaamheden:

De ’s-Gravelandsepolder en
Spaanse Polder herstructureren
naar innovatieve, toekomstbestendige bedrijventerreinen
die als banenmotor voor de stad
en de regio fungeren;
Campusontwikkeling tussen de
’s-Gravelandseweg, rijksweg A20
en de Schie met als centrum het
Van Heekterrein;
Leven Lang Ontwikkelen:
scholing en arbeidsmarkt beter
op elkaar afstemmen;
Bereikbaarheid vergroten
door de corridors ’s-Gravelandsepolder, Spaanse Polder,
Schieveste aan te pakken;
Ontwikkeling van Hotel De Veste
op het Leisure Centrum in
Schieveste;
Faciliteren dat marktpartijen
kwalitatieve en betaalbare
woningen kunnen bouwen op
diverse locaties binnen
SchieDistrict;
Upgrading van station
Schiedam Centrum en omgeving;
Verduurzamen van de openbare
ruimte in het hele gebied.
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SAMENVATTING:
UITGANGSSITUATIE
EN HUIDIGE STAND
VAN ZAKEN

In de twee eerdere voortgangsrapportages schetsen we de ontwikkeling van dat
afgelopen jaar. Het is echter ook interessant om te kijken naar de voortgang ten
opzichte van de uitgangssituatie. Wanneer
we naar de situatie kijken op het moment
dat het college van B&W op 17 juli 2018 de
eerste gebiedsopdracht vaststelde, en naar
de huidige stand van zaken, dan tekent zich
namelijk een behoorlijke voortgang af. Per
deelproject schetsen we hieronder in enkele
steekwoorden de beginsituatie van medio
2018 met daarnaast de stand van zaken per
september 2021. In de hoofdstukken daarna
wordt nader ingegaan op deze verschillende
deelprojecten.

’S-GRAVELANDSEPOLDER EN SPAANSE POLDER ALS
BEDRIJVENTERREINEN VAN DE TOEKOMST
JULI 2018
Gemeente weinig zichtbaar, verouderd
vastgoed, versnipperde erfpachtcontracten, Aanpak ondermijning
(Holsteiner).

SEPTEMBER 2021
Gemeente werkt vanuit kantoor in
het gebied, folder erfpacht, uitgifte
in erfpacht en aangaan van nieuwe
overeenkomsten, terugnemen van
erfpachtcontracten, gesprekken,
kaders voor toetsing op duurzaamheid
van vastgoed, sloop werkzaamheden,
gewijzigd bestemmingsplan,
Ontwikkelperspectief, project
verduurzaming openbare ruimte.
Holsteiner-aanpak loopt,
automotive-regeling, folder toolkit
verhuur bedrijfspanden aan derden,
extra inzet van 4 BOA’s.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Slechte aansluiting op arbeidsmarkt
(veel vacatures).
Vacatures zijn moeilijk te vervullen,
jongeren kiezen niet snel voor (precisie)
techniek, talent gaat weg, geen kennisontwikkeling van ondernemers.
Relatie onderwijs en bedrijfsleven
zwak ontwikkeld.

Kwartiermaker Leven Lang Ontwikkelen,
Mechatronicabedrijven in de etalage,
definiëren van agenda, netwerkbijeenkomsten ondernemers, relatie met
onderwijsinstellingen sterk verbeterd
a.g.v. structureel overleg. Komst vier
leerlijnen naar SchieDistrict: Expertisecentrum Precisietechniek, start Living
Lab Schiedam, praktijkopleidingscentrum MTEC+, Technoplaza (Lentiz).

CAMPUSONTWIKKELING ’S-GRAVELANDSEPOLDER
ONS-gebouw als hotspot voor werken,
leren en ontmoeten.

Overeenkomst met SDK Vastgoed
over MICS, Aanstelling projectleider
per 1-10-2021.

VERDUURZAMEN OPENBARE RUIMTE
’S-GRAVELANDSEPOLDER EN SPAANSE POLDER
Weinig aandacht voor verduurzamen
openbare ruimte, hittestress door
overmaat aan verharding.

Projectleider actief voor aanpak
verduurzamen openbare ruimte. Plan in
de maak o.b.v. ambitie GPR-score 8.

WONINGBOUW KOP VAN DE SINGEL
Kwaliteit en verblijfsklimaat rondom
station onder de maat.

Grondreserveringsovereenkomst
marktpartij o.a. Blauwhoed, diverse
informatiebijeenkomsten,
bestemmingsplan, grex in de maak.

PEPERKLIP-LOCATIE
Verouderde school en
sportvoorzieningen.
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Plan voor ‘Hart van de Wijk’: multifunctionele opzet die leefbaarheid van Oost
ten goede komt. Opdracht voor markt is
in voorbereiding (tender eind 2021).
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WONINGBOUW AMEC

WONINGBOUW SCHIEVESTE
JULI 2018
Schieveste kantorenbestemming,
stagnerende ontwikkeling.

SEPTEMBER 2021
Grondreserveringsovereenkomst met
marktpartij OCS, Toetsingskader,
Masterplan, overeenkomst met Delft
over bouw 450 studentenwoningen,
opstellen bestemmingsplan/MER,
Woningbouwimpuls van 18,05 miljoen
euro, Grondaanbieding obv het structuurplan van de OCS voor bouwvlak
A. Uitwerken van SO-inrichtingsplan.
Vaststelling overeenkomst tot gronduitgifte met OCS en aangaan van civiele
aannemingsovereenkomst CAS door
B&W. Vaststelling Schieveste bestemmingsplan/MER, grex Schieveste en
ondergronds afvalsysteem door raad.
Ondertekening overeenkomst voor
gronduitgifte bouwvlak A tussen OCS en
gemeente en ondertekening civiele aannemingsovereenkomst voor bouw- en
woonrijp maken van Schieveste tussen
gemeente en CAS.

VERBETERING STATION EN OMGEVING
Matige benutting van belangrijke
regionale OV-knoop door slechte
verblijfskwaliteit en routing in station,
Geen reguliere dialoog hierover met
spoorse partijen verbetering station niet
op regionale/rijksagenda’s.
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Consensus met spoorse partijen
over opgaven en ambities t.a.v. station:
vastgelegd in rijksformat
‘Handelingsperspectief’. Sinds zomer
2020 regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg met spoorse partijen over
verbetering station als onderdeel van
SchieDistrict. Station Schiedam
onderdeel van MoVe-traject Oude Lijn
en knooppunten; upgrading station als
prioritaire knoop mee in komend BOMIRT-overleg, beeldvormende avond
Visie Stationsgebied.

Verouderd gebouw.

Besluit medewerking te verlenen aan
de aanvraag omgevingsvergunning voor
het particulier initiatief voor het optoppen en herbestemmen van het gebouw
Stationsplein 2 ten behoeve van bouw
130 woningen; Gemeenteraad: geen
wensen en bedenkingen; Collegebesluit
om zienswijze af te wijzen tot aanwijzing
van gemeentelijk monument;
Raad neemt op 2 november een besluit.

ONTWIKKELING LEISURECENTRUM SCHIEVESTE
Euroscoop.

Opening P&R in Euroscoop,
Boulderwand in onderdoorgang Schie,
grondovereenkomst met DCD voor
hotel.

CORRIDORS ONDERDOORGANG LANGS DE SCHIE
Uitsluitend doorgangsweg voor verkeer
bij station.

Leefbaarheid vergroot van onderdoorgang bij trein door opening
Boulderwand. Verbindingen tussen
de wijken door nieuwe onderdoorgang
(langzaamverkeer) ter hoogte van de
as Lentiz-Peperkliplocatie.
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Hieronder gaan we nader in op de verschillende onderdelen van SchieDistrict zoals
die ruimtelijk (o.b.v. bestemmingsplannen
of ruimtelijke visies) en financieel
(in grondexploitaties) in drie clusters zijn
samengebracht: Bedrijventerreinen van de
toekomst, Schieveste en Stationsgebied.

Een omvangrijk project binnen de
gebiedsontwikkeling SchieDistrict is de
herstructurering van de bedrijventerreinen
Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder.
Wat valt daar ook alweer onder?

DE VOORTGANG
PER DEELGEBIED

BEDRIJVENTERREINEN
VAN DE TOEKOMST

De projectmanagers v.l.n.r.
Sandra van Riemsdijk, Roeland Schmidt,
Liesbeth Roeles, directeur Lydia Buist en
Eelco van Diesen.

Het realiseren van bedrijventerreinen die aantrekkelijk zijn
voor werkgevers én werknemers
en die als lokale en regionale
banenmotor duurzaam de
komende decennia in
kunnen gaan;
Het ontwikkelen van een innovatief economisch ecosysteem
waarbij bedrijven, kennisinstellingen, overheden en werknemers elkaar kunnen ontmoeten
en versterken;
Het creëren van mogelijkheden
waardoor mensen zich een leven
lang kunnen ontwikkelen;

Bij de start van de aanpak van de
bedrijventerreinen heeft de gemeente
Schiedam haar ambities duidelijk gemaakt,
onder andere met het Ontwikkelperspectief,
een geactualiseerd bestemmingsplan en het
Toetsingskader Duurzaamheid voor (her)
ontwikkeling van bedrijfsvastgoed. Inmiddels
komen de eerste plannen van partijen voor
herontwikkeling van de tekentafel en wordt
het duidelijk dat de ambitieuze aanpak
van de gemeente zeker realistisch is. Veel
voorstellen voor nieuwbouw of herbouw
voldoen inmiddels aan de duurzaamheidseis
GPR 8 en aan het materialenpaspoort. Met
het materialenpaspoort wordt erfpachters
gevraagd hoe ze omgaan met hergebruik
van materialen en naar de mate waarin ze
circulair bezig zijn met de herontwikkeling.
Verduurzaming van panden en dan vooral
energetische verbeteringen eraan, zijn
overigens geen investeringsvraagstuk maar
een financieringsvraagstuk. In de exploitatie
wordt de investering immers terugverdiend.
VOOR

NA

Het verduurzamen van de
openbare ruimte;
Het terugdringen van
ondermijning in met name
de Spaanse Polder en de
’s-Gravelandsepolder
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Kommiezenlaan 30
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MAATWERKOPLOSSINGEN
De gemeente Schiedam wil bedrijvigheid op
deze bedrijventerreinen houden maar tevens
het vastgoed voor de komende decennia
verduurzamen. De erfpachtuitgiften zijn
tenslotte voor 99 jaar. Het beleid daartoe
is algemeen; de oplossingen om tot een
erfpachtuitgifte te komen, zijn maatwerk.
Het team SchieDistrict praat daarom
met iedere (voormalig) erfpachters.
In die gesprekken wordt duidelijk dat
vastgoedeigenaar zijn iets anders is dan
ondernemer zijn, een bedrijf goed te leiden.
Sommige erfpachters bewandelen eerst een
juridische weg omdat zij de transparantie
willen zien van de aanpak van de gemeente.
In bepaalde kwesties moeten erfpachter en
gemeente afscheid van elkaar nemen en dat
is niet niks. In een gebiedsontwikkeling en
bij uitgifte van nieuwe erfpachten spelen
juridische procedures (WOB-verzoeken, een
ombudsman en rechtszaken) dan ook een
rol.
Fraaie plannen voor herontwikkeling van
prominente plekken langs de A20
De gemeente geeft steeds meer optiebrieven
(5), overbruggingsovereenkomsten (14),
reserveringsovereenkomsten (5) en
uitgiften (10) uit aan ondernemers die op
de bedrijventerreinen van de toekomst
gevestigd willen zijn. De gemeente voert
al vergaande gesprekken met toekomstige
erfpachters die fraaie plannen indienen
voor prominente plekken in de etalagezone
(langs rijksweg A20). De etalagezone is het
visitekaartje voor de bedrijventerreinen en
het geeft een goed signaal af wanneer hier
transformatie plaatsvindt. We hopen daar
snel bouwborden te zien verrijzen. Hetzelfde
geldt voor de Strickledeweg in de Spaanse
Polder waar voor verschillende locaties zicht
is op vernieuwing.
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De gemeente vraagt van ondernemers een
GPR-score van 8 op het gebied van duurzaamheid en zal ook zelf een duit in het
zakje doen. Met een apart project wordt
de openbare ruimte op de bedrijventerreinen verduurzaamd. De contouren van dit
plan worden in de komende maanden meer
zichtbaar.
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Strickledeweg 51/Bettoweg 2

AANPAK ONDERMIJNING

CAMPUS

In 2021 is de Holsteiner-aanpak voortgezet.
Daarbij is de combinatie van repressie en
preventie verder uitgewerkt. Dit gebeurt
via aanpak van illegale activiteiten die zich
sinds corona o.a. ook verplaatsen naar
opslagboxen in het gebied. Met ondernemers in het gebied heeft een werkontbijt
plaatsgevonden om hen als partners te
betrekken bij de ondermijningsaanpak. In
samenwerking met het Openbaar Ministerie
en gemeente Rotterdam werken we aan
verdere maatregelen ter bestrijding van de
ondermijning in de automotive-sector. Deze
krijgen in de loop van 2022 hun beslag.

De gemeente Schiedam heeft op 9 juni
2021 een overeenkomst gesloten met SDK
Vastgoed (VolkerWessels Vastgoed). Afgesproken is dat ieder vanuit de eigen rol de
schouders gaat zetten onder de realisatie
van een Mechatronica Innovatie Campus
Schiedam. Het plangebied voor een campus
(42 hectare) ligt tussen de ’s-Gravelandseweg, Algerastraat, de Schie en rijksweg A20.
Hierin bevinden zich al mechatronicabedrijven, maar die kunnen zich verder ontwikkelen door samenwerking en het aantrekken
van nieuw talent. SDK Vastgoed zorgt vanuit
hotspot ONS-gebouw de programmatische
en inhoudelijke invulling van de campus.

Ondertekening van overeenkomst met SDK
Vastgoed v.l.n.r. burgemeester Lamers,
Ferdinand Gremmen en Niels Langenhuizen.
Op de achtergrond v.l.n.r. Rick van Kempen,
Lydia Buist, Liesbeth Roeles, Antoinette Laan
en Martijn van Deursen.

LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Een campus draagt ook bij aan het
programma van een Leven Lang Ontwikkelen
(LLO), waarmee een kwartiermaker
binnen de gebiedsontwikkeling aan de
slag is. Iedereen in Schiedam moet goed
kunnen wonen, werken, verblijven en zich
kunnen ontwikkelen. Met een Leven Lang
Ontwikkelen brengt SchieDistrict bedrijven,
overheden, kennis- en onderwijsinstellingen
met elkaar in verbinding. Het doel van Leven
Lang Ontwikkelen is vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten
aansluiten en ondernemers met elkaar in
contact brengen waardoor ze elkaar kunnen
versterken. De Schiedamse inspanningen

hebben al geleid tot de komst van drie
kennisinstellingen. Het ExpertiseCentrum
Precisietechniek (ECP) komt per 1 oktober
2021 naar de ’s-Gravelandsepolder. En
ook de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag heeft de Schiedamse visie beloond
met een financiële bijdrage van € 110.000
voor de totstandkoming van een Living
Lab Schiedam. Behalve het ECP en het
Living Lab Schiedam heeft ook Metalent
gekozen voor vestiging in SchieDistrict.
Metalent opent hier binnenkort ook een
praktijkopleidingscentrum: het MTEC+. Dit
betekent een forse uitbreiding van het aantal
praktijkgerichte vakopleidingen in de regio.
Artist impression MICS

4/
SCHIEVESTE

De kwaliteit van het woonprogramma en
de buitenruimte is in 2019 door het college
vastgelegd in het kwaliteitsplan Schieveste,
dat als leidraad heeft gediend bij het
opstellen van het bestemmingsplan/MER. In
het bestemmingsplan, Welstandsparagraaf
en Handboek Openbare Ruimte zijn alle
kwaliteitseisen overgenomen die toen zijn
geformuleerd.
De Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS)
heeft op basis van een programmatisch
voorstel voor bouwvlak A in juni 2021 een
grondbod gedaan voor het realiseren van
de eerste woningen op Schieveste. Het

college heeft in juli 2021 positief besloten
over de overeenkomst voor gronduitgifte
ten behoeve van bouwvlak A (eerste 1.200
woningen) die gesloten gaat worden met de
OCS en de aannemingsovereenkomst voor
het bouw- en woonrijp maken met de Civiele
Aannemerscombinatie Schieveste (CAS).
De gemeenteraad is op 28 september 2021
akkoord gegaan met het bestemmingsplan
/MER Schieveste en de economische
haalbaarheid (grondexploitatie) ten behoeve
van deze woonontwikkeling Schieveste.
Daarop heeft burgemeester Lamers namens
de gemeente Schiedam op 29 september
een overkomst getekend voor gronduitgifte
met de OCS.
Dit bouwvlak bevindt zich tussen DCMR en
Lentiz Life College. Het gaat hier om circa
1.200 woningen, 246 parkeerplaatsen en
1.995 fietsparkeerplaatsen. De bedoeling
van OCS is dat uiteindelijk (wanneer alle
bouwvlakken gereed zijn) op Schieveste
circa 30 procent sociale-, circa 40 procent
middeldure huur en koop en circa 30 procent
vrije sector zal verrijzen.
Ondertekening overeenkomst v.l.n.r.
Ad Bruijns, Jaap Kamp, burgemeester Lamers,
Marcel Schipper, Guus de Groot, Rob Tummers.
Tobias Verhoeven.

Behalve de overeenkomst voor gronduitgifte heeft burgemeester Lamers op 29
september 2021 ook contracten getekend
met de Civiele Aannemerscombinatie
Schieveste. De gemeente is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken
van Schieveste en dus voor de kwalitatieve
aanleg en beheer- en onderhoud van het
openbaar gebied. De OCS heeft het SO
inrichtingsplan voor Schieveste aangeboden
aan de gemeente. De CAS was bereid om op
basis van een schetsontwerp aanbiedingen
te doen.
Voor de gemeente Schiedam is het van
belang dat er voldoende duurzaam bereikbare woningen in het programma zitten. De
Woningbouwimpuls van het Rijk ter grootte
van 18,05 miljoen euro, die Schiedam najaar
2020 kreeg toegekend, is immers vooral bedoeld om (snel) te voldoen aan deze
specifieke woningbehoefte. Tegenover de
Woningbouwimpuls staat ook 18,05 miljoen
euro cofinanciering. Deze cofinanciering
vindt volledige dekking in de grondexploitaties van Schieveste, de bedrijventerreinen en
de stationsomgeving. Met het initiatief van
ontwikkelaar OCS om in totaal circa 3.000
woningen op Schieveste te bouwen, voldoet
Schiedam aan een aanzienlijk deel van de
afspraken zoals gesteld in de gemeentelijke
woonvisie, de regionale afspraken over de
woningmarkt, de Woondeal Zuidelijke
Randstad en met de Verstedelijkingsalliantie.

WATERWEG

vrijdag 11 september 2020
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Plan voor
Distillers
Hotel in
Schiedam
ARD (Atelier Ruim Denkers)
en Schiedam Invest hebben
samen een plan ontwikkeld
voor het Distillers Hotel in een
voormalige pand van distilleerder Dirkzwager aan het
Groenweegje in Schiedam.
Sandra Don
Schiedam

Het idee is dat een aantal oude
panden samen met een gedeelte
nieuwbouw een hotel gaan vormen. Het monumentale gedeelte blijft behouden.
ARD heeft met het Distillers
Hotel een concept ontwikkeld
dat deze historie als kwaliteit inzet en weer zichtbaar maakt voor
het publiek. Zo wordt het decor
van het restaurant gevormd door
de nog aanwezige distilleerketels
en koelvaten in de branderij en
zijn de oude grondvaten zichtbaar in de lobby. Op de verdiepingen worden in de monumenten bijzondere hotelkamers gerealiseerd, afgewisseld met standaardkamers in het nieuwe
bouwdeel.
Het is de bedoeling dat het
pand vier verdiepingen krijgt en
in uitstraling aansluit op de directe omgeving. Zo wordt met
de donkere bakstenen een
verwijzing gemaakt naar het
grauwe brandersverleden waar in de honderden schoorstenen
van de 400 Schiedamse branderijen een vettige roetlaag over de
stad legden, resulterend in de
bijnaam Zwart Nazareth.
Het plan is nog in ontwikkeling, er is nog een omgevingsvergunning nodig.

Streep door
kerstmarkt
en Sportgala
MAASSluIS De organisatie van de kerstmarkt in
Maassluis heeft aangekondigd het evenement dit
jaar te schrappen. Dat geldt
ook voor het Maassluise
Sportgala. Corona is de
boosdoener.
De huidige Covid-19
maatregelen geven de
beide organisaties onvoldoende ruimte om de evenementen door te laten
gaan. Daarnaast heeft corona een grote invloed op
het sporten in clubverband, zodat te weinig kampioenen zich kunnen aanmelden, is de verwachting.
De werkgroep denkt na
over een alternatief, maar
dat moet nog worden besproken en uitgewerkt.
Ideeën zijn welkom:
sportgala.msr@gmail.com

3000 nieuwe woningen in een strook van 600 meter lengte

Rijk geeft subsidie voor
woningbouw Schieveste
Schiedam krijgt van het Rijk
ruim 18 miljoen euro voor het
realiseren van woningbouw op
de locatie Schieveste, tussen
station Schiedam Centrum en
rijksweg A20.
Sandra Don
Schiedam

,,Hiermee kunnen wij Schieveste
als woonlocatie geschikt maken,
zodat de bouw van drieduizend
woningen sneller mogelijk wordt”,
stelt Fahid Minhas, wethouder
bouwen en wonen.
Het aanbod aan vooral betaalbare
woningen blijft achter in Nederland. Reden voor het kabinet om 1
miljard euro uit te trekken om zo de
woningbouw aan te jagen. Schiedam deed in juli van dit jaar een
aanvraag voor Schieveste en krijgt
nu als een van de 27 projecten die
zijn uitverkoren een bijdrage.
Minhas is bijzonder blij met de
Rijksbijdrage. Volgens hem blijkt
hieruit uit dat Schieveste goed is
herkend als voorbeeld van binnenstedelijk wonen op een ov-knooppunt, met alle inpassingskwesties
die dat voor een gemeente met zich
meebrengt. ,,Met deze bijdrage kan
Schieveste binnen enkele jaren
worden ontwikkeld tot een hoogwaardige, goed bereikbare woonlocatie met een groot aandeel betaalbare woningen”, aldus de wethouder.

‘Trots als een pauw’
Hij is maar wat trots op de inzet van
zijn mensen. ,,Ik vind het gaaf dat
wij als relatief kleine gemeente een
plan op tafel hebben gelegd waar
men niet omheen kon”, legt hij uit.
,,We hebben keihard gewerkt en
gelobbyd. Zo ben ik zelf bij de directeur-generaal van het ministerie
op bezoek geweest om het plan toe
te lichten. Toen hij mij van de week
belde om het nieuws persoonlijk te
vertellen, was ik zo trots als een

▲

Impressie van de nieuwe woonwijk Schieveste. ILLUSTRATIE ONTWIKKELCOMBINATIE SCHIEVESTE

pauw. Dat we dit met zijn allen
hebben bereikt, dat hadden we een
jaar geleden niet kunnen bedenken.”
Het subsidiegeld is met name bedoeld voor geluidsmaatregelen bij
het spoor en een onderdoorgang bij
het spoor ter hoogte van de Boerhaavelaan. Ook de gemeente Schiedam moet zelf een bijdrage van
ruim 185 miljoen euro beschikbaar
stellen. Dat is een voorwaarde voor
verstrekking van de Rijksbijdrage.

Gaaf dat wij dit plan
op tafel hebben
gelegd, waar men
niet omheen kon
—wethouder Fahid Minhas

De gemeenteraad zal zich daar binnen een paar maanden over buigen.
Ook de projectontwikkelaar moet
een duit in het zakje doen.

Jongvolwassenen
Het is de bedoeling dat er op Schieveste zo’n 3000 nieuwe woningen,
in een strook van 600 meter lengte,
verrijzen. Een gedeelte daarvan –
zo’n 1250 appartementen – is gericht op een doelgroep die nu geen
onderkomen kan vinden in Schiedam: net afgestudeerde jongvolwassenen die door hun opleiding
en eerste baan verbonden zijn aan
de regio, maar zich nog niet definitief willen vestigen.
Dwars door de nieuwe wijk loopt
een groene vallei. Omdat de wijk op
een verkeersknooppunt wordt gebouwd, wordt het autoverkeer beperkt. De complexen variëren in

hoogte tussen de 40, 65 en 90 meter. De daken worden groen. Daarnaast krijgen de hoogste daken
zonnepanelen en micro-windturbines.
Ontwikkelcombinatie Schieveste
(OCS), die bestaat uit Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed, Van
Omme & De Groot en Synchroon,
werkt het plan voor Schieveste nu
verder uit. Als alles volgens planning verloopt zou medio 2021 de
eerste paal een feit kunnen zijn.
Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld. Dat
wordt naar verwachting eind dit
jaar, begin 2021 aan de raad voorgelegd. ,,Het belangrijkste voor nu is
dat er met de Rijksbijdrage een basis is gelegd waarop we verder kunnen bouwen. Realisatie van het
plan komt hiermee een stapje dichterbij.”

‘Vrolijke voorstelling’ bij intocht Sinterklaas
Daan de Hulster
Vlaardingen

Vlaardingse kinderen kunnen op 14
november tijdens een ‘vrolijke
voorstelling op een feestelijke locatie’ én online meegenieten van de
intocht van Sinterklaas in de stad.
Dat meldt CJV Vlaardingen, dat
de intocht van Sinterklaas in Vlaardingen organiseert.
Vanwege de aanwezigheid van
het coronavirus is het niet mogelijk een traditionele intocht met
veel mensen langs de kant en een
feest op het Veerplein te houden.
Daarom zorgt het intochtcomité dit
jaar op 14 november voor een alternatief programma.
De details worden pas de komende tijd stap voor stap bekend-

gemaakt via internet en sociale media, maar duidelijk is al wel dat Sinterklaas de Vlaardingse kinderen op
‘een feestelijke locatie’ zal bezoeken. De kinderen krijgen daar een
‘vrolijke voorstelling’ voorgeschoteld en kunnen op een groot
scherm zien hoe de goedheiligman
met de stoomboot arriveert in de
Vlaardingse haven. De Sint wordt
bij de Visbank ontvangen door burgemeester Bas Eenhoorn.

Online
Behalve op de nog niet bekende locatie, is de liveuitzending ook online te volgen.
Eerder maakte het Vlaardingse
comité al bekend, op verzoek van de
gemeente, over te stappen op roetveegpieten. Burgemeester Een-

▲ Op 16 november vorig jaar
stonden alle bezoekers in Vlaardingen nog dicht op elkaar om
een glimp van Sinterklaas op te
vangen. FOTO ROEL DIJKSTRA

hoorn wil zo voorkomen dat ‘het
kinderfeest extremen aantrekt en
de veiligheid in het geding komt’.
,,De intocht moet een feest zijn
voor alle kinderen en geen plek
voor volwassenen om tradities te
bepleiten of te veroordelen.”
Maassluis maakte vorige week
bekend dat Sinterklaas ook daar op
alternatieve wijze arriveert. Zo
wordt er een sinterklaasfilm opgenomen, die omroep WOS op 14 november uitzendt. Die dag wordt
Sinterklaas er ook rondgereden.
Schiedam slaat de intocht van
Sinterklaas dit jaar over. Organisatie SEPS, normaal belast met de intocht, ziet het niet zitten onder de
huidige omstandigheden een dergelijk evenement te laten plaatsvinden.

Knipsel AD rijk geeft subsidie
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5/

STATIONSGEBIED

In het stationsgebied spelen, behalve de
ambitie om het station zelf te verbeteren,
diverse projecten in het gebied aan de
zuidzijde van het station Schiedam Centrum,
tussen Schie en de Boerhaavelaan.

De Peperkliplocatie is hard toe aan een
transformatie.

VERBINDEN

5.1/
PEPERKLIPLOCATIE
De herontwikkelde Peperkliplocatie moet
een brug slaan tussen de omliggende
wijken (in aanbouw), zowel ruimtelijk als
programmatisch. De gemeente Schiedam wil
de herontwikkeling aangrijpen om op deze
locatie een zogeheten ‘Hart van de Wijk’
te realiseren. Het Hart van de Wijk is een
multifunctionele plek die door de opzet van
het gebouw maar ook door de invulling ervan
uitnodigt tot ontmoeting. Het doel van de
herontwikkeling is een bijdrage te leveren
aan de verbetering van de leefbaarheid in
Schiedam-Oost.

Het Hart van de Wijk bestaat uit een maatschappelijk deel, waarin een nieuw schoolgebouw, een sportzaal, zorgfuncties zoals
een huisartsenpost, fysio en apotheek zijn
gevestigd. Daarnaast bestaat de ambitie om
te verdichten: door circa 150 woningen toe
te voegen en daarmee wooncarrière in de
wijk mogelijk te maken. Tot slot moet goed
ingerichte openbare ruimte bijdragen aan de
beleving en het functioneren van deze plek
en haar omgeving.
De herontwikkeling biedt de kans op een
betere en groenere buitenruimte. De ontwikkeling moet een nieuwe impuls geven aan de
omliggende wijk en zal een belangrijke ‘halte’ vormen op de corridor tussen Nieuw-Mathenesse, M4H (Rotterdam), Schieveste en
de (werk)locaties ten noorden van de A20.
Momenteel is de gemeente de uitvraag naar
de markt aan het voorbereiden. Naar verwachting komt deze tender eind 2021
op de markt.

5.2/
AMEC-GEBOUW:
TERRAS AAN DE SCHIE
Woningbouw binnen SchieDistrict brengt
verhuisbewegingen in de stad op gang
en trekt nieuwe doelgroepen aan. Door
woningbouw nabij het station Schiedam
Centrum (AMEC, S’MAAK, Schieveste)
ontstaat een verbinding tussen de
bedrijventerreinen aan de ene kant van
de snelweg en het centrum aan de andere
kant. De toekomstige woningen dragen bij
aan het versterken van het economisch
vestigingsklimaat in de nabijgelegen
bedrijvenpolders.
De eigenaar van het AMEC-gebouw wil
afwijken van het bestemmingsplan. De raad
zal op 2 november 2021 het gewijzigde
bestemmingsplan vaststellen. Daarmee zal
dit particulier initiatief groen licht krijgen en
wordt transformatie mogelijk van het AMECgebouw tot Terras aan de Schie. Het initiatief
omvat de sloop van drie verdiepingen en het
vervolgens opbouwen van acht verdiepingen
met houtskeletbouw. Hiermee worden 130
huurwoningen van >70 m2 toegevoegd aan
de Schiedamse woningvoorraad.
Het college zou dit najaar een overeenkomst
tot gronduitgifte kunnen aangaan. De
ontwikkelaar verwacht dan begin 2022 te
starten. De verwachte oplevering van de
appartementen is eerste kwartaal 2023.

Een impressie van Terras aan de Schie.
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5.3/
KOP VAN DE SINGEL: S’MAAK
Vanuit de Ontwikkelcombinatie Blauwhoed,
MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep
Moonen zijn in deze coronacrisis ook in 2021
enkele digitale bijeenkomsten (18 januari
en 11 mei) georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten viel op dat de deelnemers
goed geïnformeerd en redelijk positief zijn
over de ontwikkeling op de Kop van de
Singel.
Onder andere aan de hand van deze
bijeenkomsten heeft de ontwikkelaar ook
suggesties gedaan voor het creëren van
actieve openbare ruimte in de omgeving
van deze locatie. Zowel voor bestaande
bewoners in Oost als voor bezoekers ziet
Blauwhoed en partners opties om deze
omgeving aantrekkelijker en sociaal veiliger
te maken.
Het voorontwerp bestemmingsplan voor
de bouw van de circa 80 koopwoningen
in het gebouw s’MAAK worden november
2021 verwacht. Dit jaar zou dan ook de
grondovereenkomst kunnen worden
gesloten. Op basis van deze planning moet
de gemeente de locatie 1e/2e kwartaal 2022
bouwrijp maken, zodat de bouw in
de tweede helft van 2022 kan beginnen.
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5.4/
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

Vanwege de coronacrisis zijn enkele digitale
informatiebijeenkomsten georganiseerd.

VERBETERING STATION
SCHIEDAM CENTRUM
Door de woningbouwprogramma’s rondom
het station Schiedam Centrum en de
reizigersgroei die in de komende jaren
wordt verwacht, is een upgrade van het
station en omgeving onontbeerlijk. De
gemeente heeft samen met NS, Prorail,
RET en MRDH vastgesteld op welke
punten de kwaliteit en het verblijfsklimaat
van dit station onder de maat is en hoe
verbeteringen er uit zouden kunnen zien.
De routing tussen de verschillende OVmodaliteiten (metro, bus, trein, tram) is
momenteel onduidelijk, het station is slecht
toegankelijk voor mensen met een beperking
door de hoogteverschillen. Bovendien
voldoet de toegang aan de noordkant met
twee toegangspoorten niet, zeker niet
met het oog op de ontwikkelingen binnen
SchieDistrict (Schieveste, MICS). Ook de
onderdoorgangen van en naar Schieveste/
Oost vragen verbetering, net als het
busstation. Met NS, Prorail, RET en MRDH
wordt in verschillende projectgroepen
samengewerkt. Dit betreft zowel de tijdelijke
maatregelen waarmee het station in de
komende jaren kan functioneren temidden
van de bouwwerkzaamheden aan de noorden zuidzijde, als het ontwerp van een
uiteindelijk vernieuwd station Schiedam
Centrum.

Dankzij het principebesluit over
viersporigheid op het traject LeidenDordrecht (deel van de zogeheten Oude
Lijn) wordt de bereikbaarheid van het gebied
verder versterkt. Hierdoor ontstaat ook de
mogelijkheid voor de toekomstige aanleg
van een station bij Kethel (aan de noordwestkant van het bedrijventerrein).
De doelstelling van de gemeente Schiedam
en dus van SchieDistrict is een vernieuwd
station Schiedam Centrum waarbij de
verschillende vervoersmodaliteiten goed
met elkaar verbonden zijn en het vernieuwde
station een logische toegang vormt tot
de binnenstad. De verstedelijking rondom
het station en de urgentie en kansen met
betrekking tot het mobiliteitsvraagstuk
(klimaatdoelstellingen en bereikbaarheid)
zijn volop aanleiding om van een station
Schiedam Centrum een beter hoogwaardig
OV-knooppunt te maken.
Een vernieuwing van het station is tevens
de kans om het stationsplein opnieuw
in te richten en overzichtelijk te maken
als entree naar de binnenstad. De scope
hiervoor moet worden bepaald in samenhang
met de andere projecten binnen de
gebiedsontwikkeling SchieDistrict, met name
de woningbouw op de Kop van de Singel, het
AMEC-gebouw en de Peperkliplocatie, en in
relatie met de Singel die voor 2026 op de
planning staat om te worden aangepakt. De
diverse plannen kunnen niet los van elkaar
worden gezien. Om deze deelprojecten
samen te brengen is een integrale visie op
de stationsomgeving opgesteld, evenals een
financiële onderbouwing in de vorm van een
grondexploitatie. Op 2 november 2021 heeft
de gemeenteraad de visie Stationsomgeving
vastgesteld. We kunnen aan de slag met het
maken van plannen op basis van deze visie,
uiteraard in overleg met alle betrokkenen.
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