
mei 2014 

Nieuwsbrief
Werk aan de Winkel 
2.0

‘DeWinkelmeiden gaan leegstand te lijf en 
maken van winkelen weer een feestje.’ Zo 
luidt het leidende motto van de ondernemende 
initiatiefnemers. Naadloos sluiten ze daarmee 
aan bij de ambitie van Werk aan de Winkel om 
van de Hoogstraat weer een aantrekkelijke 
levendige straat te maken. 

DeWinkelmeiden, ze doen 
het wéér!

1 + 1 = …
Ken je ze nog niet? DeWinkelmeiden zorgen 
voor ludieke promotie van beschikbare 
winkelruimte. Vastgoedeigenaren en makelaars 
kunnen leegstaande panden een aantal maanden 
aanbieden voor niets of een lage prijs. 
Creatieve zelfstandigen en ondernemers geven 

Leegstand te lijf

ze de kans om in deze panden tijdelijk een 
winkel of showroom in te richten, anders 
gezegd: een Pop-Up Shop. Tegelijkertijd 
creëren ze mogelijkheden voor studenten van 
diverse opleidingen om via één van de 
initiatieven werkervaring op te doen. De 
Winkelmeiden steken van a tot z een handje 
toe om van elk concept een wervelend succes 
van te maken.

Lekker en leuk
Janet van Huisstede en Conny Meijnckens 
zijn de dames achter het winkelconcept van 
Hollands & Vers: ‘Onze producten zijn van 
Hollandse bodem – biologisch geproduceerd in 
de omgeving van Schiedam. Geen zin om te 
koken? Elke dag kun je bij ons kiezen uit drie 
verse maaltijden: met vlees, vis of vegetarisch 
en geschikt voor kinderen. De maaltijden 
worden gemaakt door Marije Groeneveld. 
En als je er toch bent, kijk dan ook even rond: 
de ambiance is gecreëerd met boeren brocante 
van Jan Huygen in de Ton uit Vlaardingen. 
Laatste tip: we organiseren fietstochten langs 
de boerderijen waar onze producten vandaan 
komen. Leuk voor de zomer!’Hoogstraat 144: nu te koop heerlijk verse producten van Hollandse bodem – biologisch 

geproduceerd in de omgeving van Schiedam.

Eind maart keken DeWinkelmeiden terug op een geslaagde Winter Pop-Up. Drie maanden 
lang hadden ze op Hoogstraat 44 een warme winterwinkel bestierd. En kijk eens aan. Nog 
geen vier weken later hebben ze al een nieuw lentefris initiatief geopend op nr. 144. Hollands 
& Vers heet deze tijdelijke buur van kookwinkel Habitas. Je vindt er streek- en dagverse 
producten, rechtstreeks van de boer. Geen voorbijganger ontsnapt aan het verlangen om 
even te proeven, keuren en kopen. Al geweest?
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Iedere eigenaar van een winkelpand is wettelijk 
verplicht om zijn bezit in een goede staat te 
houden. In de Schiedamse binnenstad leek deze 
plicht lang vergeten te zijn. Slecht onderhouden 
of zelfs vervallen panden bepaalden het beeld. 
Met de subsidieregelingen komt de gemeente al 
sinds 2008 tegemoet aan de eigenaars die het 
achterstallig onderhoud aan hun pand wegwerken. 

Goed om te weten
Werk aan de Winkel gaat uit van goede samen-
werking tussen pandeigenaren en de gemeente. 
De projectleider geeft gratis advies voor uit te 
voeren werkzaamheden en helpt bij het aanvra-
gen van subsidie. In diverse gevallen bestaan er 
welstandseisen voor het aanzicht van winkelge-
vels. Besluit een eigenaar om helemaal niets te 

Sinds de doorstart van Werk aan de Winkel is alweer bijna een jaar verstreken. Het project 
wil eigenaren en ondernemers in de Schiedamse binnenstad stimuleren en helpen om hun 
winkelpand op te knappen, met behulp van aantrekkelijke subsidies. Maar let goed op: op 
31 december van dit jaar – of zodra de pot van € 800.000,- leeg is – eindigt de gunstige 
regeling definitief. Wat wel blijft bestaan, is de opknapverplichting voor panden in slechte 
staat. De gemeente maakt werk van handhaving.

< Voor 
en Na >

De foto’s tonen het pand Hoogstraat 105 
voor en na de aanpak met Werk aan de 
Winkel. Er is gebruik gemaakt voor een 
eenmalige bijdrage voor integrale gevelaan-
pak, kwaliteitsplan architect, maken van 
een opgang.  Er is een opbouw gemaakt, 
zodat er op de verdieping een volwaardige 
woonlaag is gemaakt. Gereed sinds zomer 
2013

Niet opknappen is geen optie
Slechte staat van een pand valt op

Nieuwsgierig?
De winkelruimte op nr. 144 is beschikbaar 
gesteld door D&S Vastgoed. Het totale vloer-
oppervlak van de winkel bedraagt 53 m2. Met 
subsidie van Werk aan de Winkel zijn de gevel 
en inrichting recent gerenoveerd, tegelijk met 
vier naastgelegen panden. Voor een huur van 
€ 871,- per maand komt de winkelruimte vanaf 
22 juli weer vrij voor een nieuwe ondernemer. 

Wilt u uw leegstaande winkelruimte ook op 
deze creatieve wijze promoten én tegelijkertijd 
een steentje bijdragen aan een startende 
ondernemer, een maatschappelijk initiatief of 
aan de opleiding van een nieuwe generatie? 
Neem dan contact op met Winkelmeid 
Janet van Huisstede, 06-22 979 032.
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Oud wethouder Peter Groeneweg en de 
nieuwe wethouder Marcel  Houtkamp 
openen Hollands Vers.

Eén van de charmes van de meeste panden aan 
de Hoogstraat is vaak tegelijkertijd een obstakel 
voor huurders. De winkels ogen karakteristiek 
en huiselijk, maar ze zijn te krap voor het aan-
bieden van een groot assortiment. Het vloerop-

Pak aan: drie in één

pervlak is doorgaans zo’n 50 tot 70 m2. Om nu 
niet alleen de aantrekkelijke diversiteit van de 
panden te benadrukken, maar ook de verhuur-
baarheid te vergroten, is besloten om de bene-
denverdiepingen van de nummers 33, 35 en 37 

Een zee van ruimte op Hoogstraat 33-37

Tientallen jaren stonden de panden op de nummers 33 en 35 leeg. En ook op nummer 37 
werd het stil, nadat fotograaf Corrie van Eijk naar Hoogstraat 88 vertrok. De drie kleine 
winkelruimtes en het verlopen gevelbeeld konden geen enkele ondernemer bekoren. De 
bovengelegen woningen schreeuwden al even hard om een investering. De boodschap is 
gehoord. Binnenkort gaan slopers en bouwers aan de slag. Het resultaat zal er mogen zijn.

samen te voegen. Het resultaat zal een winkel-
ruimte zijn van maar liefst 240 m2. Na de 
renovatie blijft de individuele begrenzing van 
elk pand aan de buitenkant zichtbaar.

Detaillering
Voordat de slopers en bouwers starten, wordt 
eerst nog onderzoek uitgevoerd naar restanten 
van oude puien achter de gevelbetimmeringen. 
Authentieke detailleringen en materialen die in 
goede staat zijn, zullen in ere worden hersteld. 
Wel staat al vast dat de constructie van de 
huidige gevel op nummer 35 wegens 
verzakking volledig aan vervanging toe is. 

Woningen
De bovenverdiepingen van de drie panden 
hebben bij elkaar nóg een zee aan ruimte met 
een woonbestemming. Na de renovatie zullen 
dan ook vijf fraaie appartementen opgeleverd 
worden, ieder met een eigen opgang. In de 
Watersteeg komt een gezamenlijke 
fietsenberging voor de bewoners. 

Subsidie
Eigenaar D&S heeft met de subsidieregeling al 
veel panden in de Hoogstraat opgeknapt. Ook 
voor de renovatie van de nummers 33-37 is 
subsidie toegezegd: voor de architectenkosten, 
het verbeteren van de winkelpuien en het 
realiseren van woningen inclusief opgangen. 
Nieuw is de extra subsidie voor het 
samenvoegen van kleine winkelruimtes tot 
één grote ruimte.

Geïnteresseerd in de woon- of winkelruimte? 
Bel voor meer informatie met D&S, 
(010) 204500. Of schrijf je in via de website 
www.densvastgoed.nl.

En hoe is het nu?
Hoe was het?

Sinds de start van Werk aan de Winkel in 2008 zijn maar liefst 118 panden aan 
de Hoogstraat opgeknapt met subsidie van de gemeente. Wie nu door de straat 
loopt zou haast vergeten hoe verwaarloosd de aanblik zeven jaar geleden nog 
was. Kijk voor een impressie van toen en nu op: 
www.youtube.com/user/gemeenteschiedam.

doen met de adviezen of welstandseisen, dan volgt 
‘handhaving’ door de gemeente. 

Handhaving
Is het dossier van een pand aan de afdeling 
handhaving overgedragen, dan ontvangt de 
eigenaar een ‘vooraankondiging’. Dat is een 
brief waarin staat wat er mankeert aan zijn 
pand met opnieuw het verzoek tot onderhoud. 
De eigenaar kan hierop reageren binnen 
een termijn van vier tot zes weken. Bij uitblij-
ven van een reactie volgt een 
‘aanschrijving’. De mogelijkheid om van subsi-
die gebruik te maken vervalt dan geheel. 

Kijk voor een overzicht van de 
subsidiemogelijkheden op 
www.schiedam.nl/werkaandewinkel.

De drie panden Hoogstraat 33, 35, 37 die 
binnenkort worden opgeknapt.

Het totale budget van de gemeente Schiedam 
voor opknapsubsidies in 2014 bedraagt 
€ 800.000,-. Hiervan is nu nog € 360.000,- 
beschikbaar. Wees er snel bij, want op = op! 
Neem voor advies contact op met 
Pauline de Mare, (010) 2191808 of 
p.d.mare@schiedam.nl. Pauline is aanwezig 
op maandag en dinsdag.

Werk aan de Winkel moedigt bewoning boven 
de winkels aan en wil zo ook ‘na sluitingstijd’ 
bijdragen aan een extra levendige binnenstad. 
Sinds 2008 zijn 50 nieuwe appartementen in 
de Hoogstraat opgeleverd, met 35 eigen 
opgangen. Alle woningen zijn verhuurd. 
Lees het interview met een van de nieuwste 
bewoners, Kate Saville. 

Onder het titel Verk(n)ocht! beleeft Schiedam 
haar zesde themajaar. Ditmaal staat het volle-
dig in het teken van wonen in Schiedam. Kijk 
voor het programma van Verknocht! op 
www.ontdekschiedam.nu.



Ze zochten een woning in Delft of Rotterdam, 
maar Kate en Nasr werden pas echt gelukkig 
van Schiedam! ‘De binnenstad is zó knus en 
de mensen zijn zó open, hartelijk. Rondlopen 
op de Hoogstraat gaf ons een energiek wake 
up and change-gevoel. Ja, in Schiedam 
willen we in de toekomst wel kinderen 
grootbrengen.’ Het oog van Kate en Nasr 
viel op huisnummer 113.

‘Het was best spannend’, vertelt de Engelse Kate 
aan de telefoon. ‘Zouden we het pand kunnen 
kopen en opknappen of niet? Veel geld hadden 
we niet. Projectleider Pauline de Mare heeft 
ons enorm geholpen met rekenen en aanvragen 
van subsidie. Je merkt gewoon dat ze erg graag 
wil dat je project slaagt. Dat zetje in de rug 
voelde goed en hadden we zeker nodig.’

Wat bied je?
‘Van de buitenkant ziet het pand er mooi uit. 
Maar toen we het van binnen zagen, schrokken 
we wel even. Wow. Alles was verwaarloosd, 
verrot. Alsof in de afgelopen 100 jaar niemand 
van dit pand gehouden had. Hoogste tijd om 
het met liefde aan te pakken.’ Met optimisme, 

Schiedam wint!
energie en 
hartstocht 
stortte het 
jonge koppel 
zich op 
het project.

Go for it
Kate en Nasr werken vijf dagen per week full 
time. Alle overige tijd hebben ze inmiddels 
twee maanden lang in de verbouwing gesto-
ken: ‘De muren hebben we tot op de stenen 
gestript en daarna opnieuw gepleisterd. De 
vloeren en plafonds gingen eruit, nieuwe erin. 
De leidingen voor elektriciteit en water zijn 
volledig vernieuwd. You name it, we did it. 
Nou ja, Nasr vooral. Ik heb heel veel rommel 
opgeruimd.’ 

De winkelruimte hoopt het stel in de toekomst 
in te richten als huiskamer-koffiebar. ‘Een 
gastvrije plek voor iedereen, waar je energie 
en ideeën van krijgt. Hoe we dat precies gaan 
doen, moeten we nog wel ontdekken. Maar in 
elk geval willen we heel graag bijdragen aan 
vrolijkheid op de Hoogstraat.’

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder 
eigenaren en ondernemers op de Hoogstraat 
en de straten en stegen tussen de 
Hoogstraat en de Lange Haven. 
Meer informatie is verkrijgbaar via e-mail 
werkaandewinkel@schiedam.nl  of via de 
Stadswinkel 14 010.
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Kate en Nasr landen op de Hoogstraat

De puntjes moeten nog op de i gezet worden 
maar het gaat er al goed uit zien!


