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Geachte vroede moeders en vaders van Schiedam,
Sinds ruim twee jaar wonen wij aan de Havendijk. Precies zo lang zijn wij geconfronteerd met plannen om de
Maasboulevard her in te richten. Het ene plan na het andere kwam voorbij, het ene nog onnodiger of
storender dan het andere, en alles natuurlijk peperduur. Het enige waaraan behoefte was gebeurde niet:
het aftoppen van de bomen en het in de zomer plaatsen van mobiele toiletten voor de mensen die daar
gezellig picknicken. Er is wel een voetbalveldje voor hangjongeren uit de Gorzen aangelegd. Hartelijk
welkom, maar daarvan worden de bewoners van de Havendijk niet wijzer. Recent vernamen wij dat de
herinrichting is afgeblazen, omdat het geld dat voor de herinrichting beschikbaar was op is. Dat is niet erg,
maar wel erg is dat het zijn weg gevonden lijkt te hebben naar de zakken van de bureaus die steeds weer
mooie plannen maakten, die vervolgens door de bewoners werden afgeschoten, en wellicht ook een beetje
naar de bijbehorende bureaucratie. Waarom schrijf ik u dit? Omdat wij nu horen dat in het kader van de
bezuinigingen Zwembad‐Zuid dicht zal gaan. Zelfs ik begrijp dat aan bezuinigen niet is te ontkomen, maar
het is wel wrang dat ongeveer € 150.000 niet is besteed aan de – overbodige‐ herinrichting van de
Maasboulevard en dat nu een voorziening die voor veel bewoners wel belangrijk is, moeiteloos dicht gaat.
Beseft u wel: de hangjongeren uit de Gorzen mogen nu voetballen aan de Maasboulevard en in de zomer is
het gezellig druk met Schiedammers van overal en nergens die hier picknicken, maar dat ene bescheiden
zwembad moet dicht, de enige sportieve voorziening voor de wat oudere bewoners van Schiedam‐Zuid. Ik
heb uiteraard de petitie ondertekend, maar zou u toch willen verzoeken nog eens goed na te denken over
deze sluiting. De mensen aan de Havendijk krijgen wel de lasten van allerlei andere wijken te dragen maar
een van de weinige lusten wordt ze ontnomen. Bij die lasten hoort ook het vrachtverkeer dat explosief is
toegenomen, nadat de burgemeester van Haarenlaan is heringericht.
C.H. Slechte
Havendijk 479
3114 EJ Schiedam
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