
De Zevende Reus van Schiedam



Informatie avond 15 juli

19:45 – 20:00 Inloop

20:00 – 20:15 Welkom – wie zijn wij, wie bent u?

20:15 – 20:45 Terugblik en vooruitblik: wat gaan we (samen) doen?
Toelichting stand van zaken
Ruimte voor vragen

20:45 - 20:55 Pin je plek: spelen & groen in de wijk

20:55 – 21:00 Vervolg & afsluiting



Wie zijn wij?

Mariska van Brussel
Data marketeer

• Ontwerpers: MLAplus en Stats Architecten

• Gemeente Schiedam

• Adviseurs



Wie bent u?

Ga naar www.menti.com; 
voer code 528981 in 

528981

http://www.menti.com/




Terugkoppeling info-avond 5 maart

Antwoorden op 'veelgestelde vragen' op de website, 
gecategoriseerd naar onderwerp
https://www.smaak-schiedam.nl/

• Ontwikkeling van S'MAAK
• Mobiliteit en Spelen
• Bouwfase
• Communicatie

https://www.smaak-schiedam.nl/


Terugblik, wat is er afgelopen maanden gebeurd?

• 5 maart: 1e informatiebijeenkomst
• Veelgestelde vragen (FAQ’s), toegankelijk via website

• Presentatie S'MAAK 5 maart, beschikbaar via website

• 4 Juni: ondertekening grondreserveringsovereenkomst: 
nu echt van start!

• Juni: opstarten projectteam: Blauwhoed + Gemeente Schiedam

• Juni: opstarten ontwerpteam: architecten, aannemer, 
(technisch) adviseurs

• 15 juli: 2e informatiebijeenkomst



Wat staat er de komende maanden te 
gebeuren?



Vragen & antwoorden



Projectteam Blauwhoed + gemeente Schiedam

Verschillende onderwerpen worden momenteel onderzocht:

1.   Mobiliteit & Parkeren

2. Waterhuishouding

3. Afvalinzameling

4. Speelruimte

5. Ontwerp



1. Stand van zaken mobiliteit & parkeren in Oost

De gemeente Schiedam werkt op dit moment aan een nieuwe mobiliteitsvisie, 
komend jaar wordt meer duidelijk, ruim binnen de ‘ontwikkelperiode’ van S’MAAK’

• We weten dat er zorgen zijn over het parkeren in de wijk

• Om die reden zijn er onderzoeken gestart om het parkeren in beeld te krijgen en naar oplossingen te zoeken

• Een van de oplossingen: nieuwe bewoners van S’MAAK krijgen geen vergunning in de wijk, dus geen extra druk

Onderzoeksrichtingen:

• Workshop mobiliteit en parkeren september 2020: Welke alternatieven zijn er? 

• Langere termijn: mobiliteitsvisie ultimo 2020

“Mobiliteit en de keuzes die we daarin maken, dragen bij aan een aantrekkelijke, gezonde, duurzame en verkeersveilige stad.”

zie ook: https://www.schiedam.nl/a-tot-z/mobiliteit-in-schiedam

https://www.schiedam.nl/a-tot-z/mobiliteit-in-schiedam


2. Waterberging

• Waterberging voor de nieuwe ontwikkeling wordt 
op de kavel zelf georganiseerd

• Extra waterberging voor de wijk wordt onderzocht: 
verschillende opties, technische uitwerking en 
impact voor de wijk als bijdrage aan de 
waterproblematiek in de wijk

• Onderzocht wordt of dit nog een bijzondere 
invulling kan krijgen (lees: zichtbaarheid in het 
straatprofiel) tussen S’MAAK & Schie

• S'MAAK zorgt niet voor extra risico voor 
waterhuishouding buurt



3. Afvalinzameling

Afvalcontainers krijgen andere plek

• Rekening houden met extra aanbod 
bewoners S’MAAK

• Zoeken naar geschikte alternatieve 
locaties in de directe omgeving 



4. Stand van zaken speelvoorzieningen

• De speelvoorziening krijgt een/meer 
andere plek(ken)

• Waar moeten wij rekening mee houden?
Spelen, ontmoeten, groen voor de buurt, 
bewegen, sociale veiligheid, biodiversiteit, …

• Horen graag uw mening en mogelijke 
plekken via ‘Pin je plek’



Pin – deze zomer - jouw favoriete plek in de wijk Oost via ons 
platform en denk mee over groen en spelen!

• Maak een profiel aan via 
https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/

• Ga naar de pagina van S’MAAK en  
scroll naar beneden

• Daar kunt u op de kaart een idee of 
favoriete plek ‘pinnen’ met toelichting 
en foto

• U kunt ook stemmen op elkaars plek of 
idee. 

https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/


Vragen & antwoorden



Opstarten 
ontwerpteam

• In gesprek met ondernemers en organisaties 
voor de invulling van de begane grond

• Invulling gevel aan Stationsplein
• Inpassing trafo
• Overgangen privé-openbaar
• Constructie- en bouwmethodiek





Vragen & antwoorden



Afsluiting & vervolg

Hoe gaan de komende maanden eruit zien?

• Hopen weer live met u in gesprek te
kunnen, zo niet vinden we een passende
online oplossing (workshops, kleine
groepen)

• Registreer op het platform als u mee wilt 
doen aan ‘pin je plek’ (ideeën nemen we 
mee tijdens workshop ronde)


