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Een beeldverslag van de ideeen..
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“De staD moet groter worDen, Dan kunnen er 
meer iDeeEn in.”..
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Op dinsdag 20 maart kwamen de kinderen 
van de Sint Josephschool weer langs in de 
Monopole. Wat een feest om deze kinderen 
te ontvangen. Na onze eerste bijeenkomst 
zijn ze in tweetallen de binnenstad in 
geweest. Ze kwamen terug met geweldige 
foto’s en scherpe constateringen over de 
staat van de binnenstad.

Omdat we de lekker beeldende en concrete 
oplossingen graag op passende wijze wilden 
vastleggen hebben we een getekend verslag 
van de bijeenkomst gemaakt. Deze willen we 
graag met u delen.
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“ZonDe Dat De ruine van Huis te riviere Zo 
worDt weggeDrukt Door een bibliotHeek. 
eigenlijk Zou De bibliotHeek opgescHoven 
moeten worDen ricHting Het staDserf en er 
een mooi parkje met gras ronDom De ruine 
moeten komen. met een bankje een een 
informatieborDje, ZoDat De mensen er rustig 
naar kunnen kijken.”
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“meer spelgelegenHeiD in De binnestaD, 
bijvoorbeelD een kunstwerk waarin je mag 
klimmen.”
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“lege panDen (aan De Hoogstraat) mogen Door 
(kleine) kinDeren worDen bescHilDerD.”
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“er ZouDen goeDe borDen moeten komen Die naar 
De ouDe gebouwen wijZen. en een 
toeristentreintje, langs alle mooie plekjes 
van scHieDam.”
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“op De kale muur (bij Het broersvelD) moet 
een graffiti-muur komen, met een borDje: Hier 
mag mooie graffiti, maar geen scHelDwoorDen!”
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“er ZouDen meer restaurantjes met buitenlanDs 
eten in scHieDam moeten komen.”
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“Het Zou fijn Zijn als er minDer rommelwinkels 
Zijn en meer kwaliteit winkels bij elkaar 
komen. Zoals een goeDe slager, groenteboer  
en slager.”
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“in plaats van De HypotHeek winkel Zou er 
een DiscotHeek voor kinDeren moeten komen 
en er moet gras in De trambaan komen.” 
”
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“De binnenstaD is een groot knus Huis.”
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“als ik voetbal op straat in De binnenstaD is 
Het Zo lekker rustig en stil.”
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“ik woon in een ouDe bank met Zo’n grote 
kluis Dat Het Huis instort als De kluis worDt 
weggeHaalD.”
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“Ze Zijn wel Hoog, maar Hoe kom ik er?” 
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“Het staDserf is Zo kaal en leeg, Het Zou al 
veel vrolijker Zijn als De bestrating bestonD 
uit kleurige tegels, waarop je mag 
stoepkrijten.”
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“groen, gras en bomen op Het staDserf is veel 
geZelliger.” 
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“HistoriscHe gebouwen moet je koesteren. Dan 
komen er mensen om Ze te bekijken.”
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“in lege panDen kunnen tocH gewoon mensen 
wonen of werken, Dan kunnen Ze De panDen 
gelijk opknappen en Hoeven Ze geen Huur te 
betalen.” 
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“eigenlijk mogen al Die molens wel energie 
opwekken.” 
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“scHieDam, een klein mini wonDerstaDje.” 
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“wat lelijk, alsof je woont in een plantenkas.” 
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“nieuwe gebouwen in De binnenstaD mogen best 
moDern, als Ze maar wel goeD passen tussen 
De ouDe panDen.” 
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omDat Het Zo mooi weer was en De kinDeren vonDen Dat De Hoogstraat 
wel wat opgevrolijkt mocHt worDen, Hebben we Direct De DaaD bij 
Het woorD gevoegD en Zijn met stoepkrijt aan De slag gegaan om De 
straat te versieren.
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