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Peter Groeneweg is Schie-
dammer in hart en nieren. 
Hij is geboren en getogen 

in de Jeneverstad, de plek waar 
zijn voorouders al ruim tweehon-
derd jaar geleden neerstreken. Na 
zijn eindexamen op het Stedelijk 
Gymnasium Schiedam, studeerde 
hij economie in Rotterdam, maar 
bleef zijn geboortestad trouw. 
Peter Groeneweg was eerder wet-
houder (van 1998-2002) en heeft 
sinds hij dit najaar aantrad als 
wethouder/loco-burgemeester,  
de Binnenstad, Monumenten, 
Economische Zaken, Toerisme & 
Stadspromotie, Markten, Verkeer 
& Vervoer, Ruimtelijke Ordening 
en Schieveste in zijn portefeuille. 
Hij betreurt het, dat mensen om 
het minste of geringste de Schie-
damse binnenstad het dal in-
praten. Hij gelooft vooral in het  
tegenovergestelde. “Er is de af-
gelopen jaren veel geïnvesteerd. 
Naast een fysieke aanpak is er 
duidelijk economische bedrijvig-
heid te constateren en zijn er 
bijzondere evenementen zoals 
laatst nog De Dag van de Ge-
schiedenis”, licht hij toe. “Er zijn 
echter meer woorden en is over-
tuigingskracht nodig om vooral 

“Ik heb de mooiste portefeuille: de binnenstad en alles wat daarbij hoort”, is de mening van onze nieuwe wethouder Peter  
Groeneweg. “Dat geeft mij de gelegenheid om alle mogelijke problemen te bundelen, maar ook om de kansen en initiatieven  
samen te voegen.” Bovenaan zijn prioriteitenlijst staat ‘De omslag van de binnenstad’. “Particulieren en de gemeente investeren 
veel in de binnenstad, er komen meer nieuwe winkels, monumenten worden hersteld. Dat zijn de feiten, maar nu moet het gevoel 
nog komen. We moeten de dynamiek en schoonheid van onze mooie binnenstad ruiken, zien, horen en voelen!”

‘De binnenstad ruiken, 
zien, horen en voelen!’

ook buiten de gemeente tot dit 
inzicht te komen, tot wat ik 
noem ‘de omslag’. Ik zie dat men-
sen niet veel nodig hebben, om 
de draad op te pakken. Er zijn 
veel particuliere initiatieven die 
de stad nieuw leven inblazen. 
Als gemeente willen we daarin 
het voortouw nemen. Zo zijn  
we van plan om, bovenop de al 
eerder ingezette middelen voor 
herstel van o.a. Wennekerpand, 
Havenkerk en Monopole, een 
extra budget van € 2,8 miljoen 
in te zetten voor het wegwerken 

van achterstallig onderhoud van 
beeldbepalende panden in bezit 
van de gemeente. Concreet voor-
beeld daarvan is het Zakken-
dragershuis. Om initiatieven voor 
een herbestemming een reële 
kans te geven, is een goede con-
ditie van dit bijzondere monu-
ment een belangrijke voorwaar-
de. Het is hierbij logisch dat de 
gemeente deze taak op zich 
neemt. Initiatiefnemers kunnen 
zich zo concentreren op een  
ondernemingsplan, dat een  
wezenlijke bijdrage levert aan de 

Peter Groeneweg

revitalisering van de binnenstad. 
Gelukkig kan de gemeente bij de 
revitalisering van de binnenstad 
rekenen op grote steun van het 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
Mede dankzij die financiële bij-
drage staat er veel letterlijk in de 
steigers!” (zie ook pagina 3, red.)

Pareltje
“Ik ben heel blij dat de Stads-
timmerwerf nu binnen een paar 
maan den wordt opgeleverd.  
We hebben er een ‘pareltje’ bij 

Bob Verbiest 
Cultuurprijs 
2011 voor 
Ketel Factory

De Schiedamse KetelFactory 
is winnaar van de Bob  

Verbiest Cultuurprijs 2011. 
Een mooi compliment en tevens 
bevestiging van de resultaten  
die er sinds de start in 2009 
zijn behaald. Lees meer op  
pagina 8. •

Winterhart  
Ook dit jaar laat Winterhart 

haar licht schijnen in 
Schiedam.Op 15 december vindt 
op de Grote Markt kaarslicht-
avond plaats. Tijdens deze avond 
ontsteekt burgemeester Leemhuis 
de lichtjes in de kerstboom. Met 
het oude stadhuis als decor zor-
gen de boom met kaarsjes voor 
een gezellige sfeer bij dit unieke 
samenzijn. Vanaf 19.00 u is het 
publiek op het plein bij het oude 
stadhuis welkom. Er is warme 
chocolademelk en muziek.  
Tussen 19.30 u en 20.00 u zingen 
we gezamenlijk kerstliedjes.  
De zangeressen van So Little 
Christmas en de kinderen van de 
Sint Bernardusschool zingen  
vanaf de trappen van het oude 
stadhuis, de burgemeester ont-
steekt de lichtjes. (De teksten van 
de liedjes worden die avond uit-
gereikt en ze zijn tevens beschik-
baar op de site www.winterhart.
nl.) Ook komt Winterlicht terug, 
wederom in het Julianapark te 
weten op 9, 10 en 11 december. •
Actuele informatie over Winterlicht: 

www.kunstalliantie.nl of www.ont-

dekschiedam.nu. Kijk voor meer 

informatie en het volledige pro-

gramma van Winterhart op: www.

winterhart.nl.(Lees verder op pagina 2)

“Er zijn veel 
particuliere  
initiatieven die 
de stad nieuw  
leven inblazen. 
Als gemeente 
willen we daarin 
het voortouw  
nemen.”
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Visie op de 
binnenstad

Als je door de binnenstad 
loopt, kan het je niet ont-

gaan: Het verder opknappen van 
de binnenstad is volop bezig.  
De eerste resultaten waaronder 
het Wennekerpand, Werk aan  
de Winkel, het casco herstel  
Monopole en Havenkerk zijn 
goed zichtbaar. Het goed laten 
functioneren van deze gebou-
wen en de binnenstad is nu de 
volgende stap. De gemeente wil 
daarom samen met de onder-
nemers en Schiedammers werken 
aan een dynamische binnenstad. 
Zij gaat hierbij uit van de vol-
gende kernwaarden: 

•  de Schiedamse binnenstad 
voor alle schiedammers 

•  gebruik maken van eigen 
kracht (regionaal en lokaal) 

•  de levende geschiedenis van 
Schiedam als onderscheidend 
vermogen.

Binnenkort gaat de gemeente 
partijen in en buiten Schiedam 
uitnodigen om een breed ge-
dragen visie op de Schiedamse 
binnenstad te bespreken en op te 
stellen. Deze bijeenkomsten wor-
den gehouden in het tijdelijke 

Schiedam 
werkt aan zijn 
binnenstad

Oud pand met  nieuwe bestemming

Het perfecte huis aan de Schie

Overschiesestraat

De gemeente maakt de  
route van station Schiedam 
Centrum naar de binnenstad, 
langs de Schiepromenade  
en het Proveniershuis,  
steeds aantrekkelijker.  
Marcel en Anneke Rozenberg 
volgen deze ontwikkelingen 
met genoegen. Sinds drie jaar  
wonen zij namelijk in een 
oud, maar volledig opgeknapt 
en verbouwd pand op de  
hoek van de Emmastraat,  
tussen het station en  
Theater aan de Schie in. 

“Vanaf het moment 
dat ik dit pand 
zag, was ik ver-

liefd”, zo zegt Marcel Rozenberg, 
die als fotograaf een studio aan 
huis heeft. Ook zijn vrouw  
Anneke was vrijwel direct  
verkocht, al had zij nog wel een 
klein beetje moeite om afscheid 
te nemen van hun oude huis. 
“We woonden hiervoor ook heel 
leuk, aan de Broersvest”, zo ver-
telt zij, “maar Marcel’s studio 
was daar heel klein en benauwd. 
Dus we waren eigenlijk al lange 
tijd op zoek naar iets anders.”  
En dat bleek in eerste instantie 
nog niet zo makkelijk, want er 
was een eisenlijstje, vertelt  
Marcel lachend: “Naast een  
geschikte fotostudio aan huis, 

wilde ik perse midden de stad 
wonen én thuis thuis met mijn 
bands – Marcel is gitarist van  
o.a. coverband BIGGS, red. – 
kunnen repeteren.” 

Onmogelijk
Wat haast onmogelijk leek,  
vonden Marcel en Anneke toch, 
en wel in een mooi hoekhuis in 
de Emmastraat. Beneden heeft 

De Overschiesestraat, vroeger 
een verzameling van woonhui
zen en bedrijven in niet al te 
beste staat, is de afgelopen 
tien jaar totaal veranderd.  
Er kwam een nieuwe tram
verbinding en de route van 
station Schiedam Centrum 
naar de binnenstad werd  
omgetoverd tot mooie wandel
promenade. Met veel zorg 
werd, en wordt, er opnieuw 
gebouwd. 

Veranderingen in het open-
baar vervoer, waardoor 

Schiedam en haar binnenstad 
beter bereikbaar zijn, waren des-
tijds de impuls die nodig was 
voor deze metamorfose. Sinds 

Van station naar Proveniershuis

De transformatie van 
achterafstraat naar 
wandelboulevard

Schiedam aansluitingen heeft 
gekregen op het metronetwerk,  
is station Schiedam Centrum een 
belangrijk lokaal en regionaal 
knooppunt. Maar de tram kwam 
destijds nog niet bij het station. 
De bebouwing aan de Overschie-
sestraat is toen gesloopt om 
plaats te maken voor een nieuwe 
tramverbinding, tussen Schiedam 
Noord via het station, met de 
binnenstad. De tramlijn en de 
wandelboulevard langs de Schie, 
zijn in 2008 aangelegd. 

Stadswoningen
Daarnaast kampte de Overschie-
sestraat met een groot gapend 
gat, waar vroeger een bedrijfs-
loods had gestaan. Een moeilijke, 

maar ook markante plek, die heel 
geschikt bleek om ‘op te vullen’ 
met woningen. Uiteindelijk heeft 
dat geleid tot een plan van elf 
nieuwe woningen waarbij veel 
aandacht is besteed aan de archi-
tectuur, die valt onder het begrip 
‘Nederlands traditionalisme’.  
De wo ningen hebben hierdoor 
een bepaalde allure, die te verge-
lijken is met authentieke Schie-
damse koopmanspanden uit het 
verleden. Kenmerkend zijn de 
robuuste gemetselde gevels met 
steile kappen, klokgevels en 
kroonlijsten, monumentale witte 
entrée elementen, gevelornamen-
ten en verticale raamopeningen 
met houten kozijnen. Het be-
schermende en vertrouwde 

Marcel zijn studio, boven  
bevindt zich het ruime, lichte 
woonhuis. “Van oorsprong zijn 
het twee aparte panden, beide 
gebouwd ergens in 1800. We 

woongevoel dat deze panden 
uitstralen, heeft ervoor gezorgd 
dat alle woningen snel zijn ver-
kocht, ondanks moeilijke tijden 
op de woningmarkt. 

Proveniershuis
Ook aan het Proveniershuis 
wordt gewerkt. Na een forse  
opknapbeurt van de buitenkant 
staat nu een deel van het Prove-
niershuis in de steigers. In dit 
monument worden appartemen-
ten gerealiseerd en krijgt de  
horeca weer een plek. Het resul-
taat mag er zijn, een Over schiese-
straat met een straatwand zonder 
gaten en een wandel promenade. •

hebben het gekocht van een  
architect, Stefan Valk”, aldus 
Marcel Rozenberg. “Je ziet dan 
ook wel duidelijk dat dit het 

gericht.” Het enige wat Marcel en 
Anneke zelf écht onder handen 
hebben genomen, is de garage met 
aangrenzend een bijkeuken.  
“Die garage is nu mijn fotostudio 
annex oefenruimte. De gehele 
ruimte is heel goed geïsoleerd, 
zodat buren geen last hebben van 
bandrepetities”, legt hij uit. “Ook 
de feestjes die we hier graag ge-
ven, met veel vrienden en muziek, 
veroorzaken zo geen overlast!” 

Persoonlijke geschiedenis
“De ligging van het huis wordt 
overigens steeds beter, na alle 
renovaties en nieuwbouw om  
ons heen. Nu de kade langs de 
Schie er is gekomen, heeft het 
een beetje de uitstraling van een 
boulevard. We hebben een mooi 
terras, maar als het zonnetje 
schijnt, zitten we toch het liefst 
voor de deur, met kinderen, 
kleinkinderen en een wijntje”,  
zo zegt Anneke. “Ja, iedere  
ochtend, als ik de woonkamer 
binnen kom, waar het licht van 
alle kanten prachtig binnenvalt, 
ben ik weer blij dat we hier  
wonen”, vult Marcel aan.  
“Schiedam is ook wel echt onze 
stad. Dat is een kwestie van onze 
eigen persoonlijke geschiedenis, 
maar ook van het gezellige uit-
gaansleven dat je hier vindt, met 
veel muziek.” • 

werk is van een architect; overal 
is over nagedacht. Zo zou je het 
zelf niet verzinnen.” Anneke vult 
aan: “We hebben uiteindelijk 
alleen wat geverfd en alles in-

“De ligging 
van het 
huis wordt  
overigens 
steeds beter, na 
alle renovaties 
en nieuwbouw 
om ons heen.
Het heeft het 
een beetje de 
uitstraling 
van een 
boulevard.”

binnenstadsatelier in de Mono-
pole aan de Hoogstraat. •
Ga ‘ScyeHigh’  
in de Hoogstraat

De Stichting Restauratie 
Hoogstraat Midden (srhs) 

heeft een tijdelijke invulling ge-
vonden voor de winkelruimte aan 
de Hoogstraat 85, beter bekend als 
de oude Schoenenreus. Dit pand 
staat op een prominente plek in 
het midden van deze straat. Srhs 
heeft gezocht naar een passende 
tijdelijke invulling die bijdraagt 
aan een levendige uitstraling van 
de winkelstraat. De bedenkers van 
het concept Mood over Market 
hebben de inrichting van deze 
‘shop in shop’ verzorgd. Deze for-
mule biedt onder de naam Scye
high 85 een divers en bijzonder 
aanbod van verschillende aanbie-
ders van producten in één winkel-
ruimte. De winkel is een welkome 
uitbreiding van het aanbod in 
Schiedam. Een leuk aspect is, dat 
Scye High 85 stageplekken heeft 
voor het Schiedamse middelbaar 
onderwijs. 
De winkel dient zichzelf terug te 
verdienen. Als er wel winst is, 
zal de srhs deze aanwenden voor 
nieuwe initiatieven in de Hoog-
straat.•

Deze vaste rubriek infor meert u over de aanpak in de binnen
stad. Over de voortgang die werd gemaakt, maar ook over de 
tegenvallers die er zijn.




