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Hoofdstuk 1. Hoop, zekerheid en optimisme 

 

 

Veel bereikt met “Uit liefde voor Schiedam” 

 

Gedurende de periode 2014-2018 heeft de PvdA deelgenomen aan het college van burgemeester en 

wethouders. De PvdA heeft daardoor in de afgelopen periode veel kunnen realiseren, ondanks de sterke 

economische tegenwind en rijksbezuinigingen. Allereerst heeft de PvdA bijgedragen aan een rechtvaardiger 

beleid ter bestrijding van de armoede. Zo kunnen alle Schiedammers met een klein inkomen gratis met het 

openbaar vervoer reizen en is de rest van het armoedebeleid zelfs uitgebreid, onder andere doordat meer 

huishoudens gebruik kunnen maken van de collectieve aanvullende verzekering bij de DSW. De WMO-zorg is in 

Schiedam op een hoog niveau gebleven, ondanks de Rijksbezuinigingen. 

Daarnaast is de stad mooier geworden. Zo heeft de Lange Haven de broodnodige opknapbeurt gehad. Dit komt 

de uitstraling van Schiedam ten goede. Voorzieningen zijn grotendeels in stand gebleven, ook in de culturele 

sector. De PvdA heeft er hard voor geknokt om het Stedelijk Museum en het Theater aan de Schie financieel 

meer ruimte te geven. 

Er is ook veel geïnvesteerd in nieuwe sportparken die zijn ontstaan door aanleg van de A4. Extra aandacht voor 

de kwaliteit van het Schiedamse onderwijs heeft resultaat gehad: er bestaan in Schiedam nu geen zwakke en 

zeer zwakke scholen meer.  

De afgelopen collegeperiode heeft de PvdA Schiedam bewezen goed te kunnen zorgen voor een  socialere stad. 

Om dat voort te kunnen zetten is  een sterke PvdA in gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders 

nodig. 

Onze visie 

 

Iedere Schiedammer is gelijk, wie je ook bent en welke achtergrond je ook hebt. Daarom heeft iedere 

Schiedammer recht op een goed leven, nu en in de toekomst. Helaas lijkt verdeeldheid in de samenleving het 

grootste probleem van deze tijd te zijn. De verdeeldheid ontstaat,  in de ogen van de PvdA Schiedam,  vooral 

door oneerlijk delen van welvaart en door onzekerheid bij mensen; hierdoor ontstaan maatschappelijke 

spanningen die door sommigen worden versterkt om er politiek garen bij te spinnen. Gelukkig is de economische 

crisis voorbij. Het is tijd dat iedereen profiteert van de welvaart van ons land. Alleen zo kunnen we onze 

samenleving bij elkaar houden en sociale stijging mogelijk maken. Het gemeentebestuur moet er alles aan doen 

om dit mogelijk te maken en daarom flink blijven investeren in de stad en in de Schiedammers.  

De maatschappij en techniek veranderen razendsnel. Daar moet het stadsbestuur op inspelen. De PvdA Schiedam 

heeft altijd een visie van hoop, zekerheid en optimisme. Alleen zo zijn we als Schiedammers, in deze snel 

veranderende tijden, in staat met zijn allen aan een stad te werken waarin iedereen mee kan doen. We zijn als 

maatschappij in staat om iedereen een fatsoenlijk bestaan te geven. Helaas is dat nog niet overal het geval, ook 

niet in onze stad. Daarom is het nodig om de huidige welvaart eerlijker te verdelen. Nederland is nog steeds een 

van de rijkste landen van de wereld, het probleem is de ongelijke verdeling van welvaart en kansen. Tegelijkertijd 

is een goed leven meer dan alleen materiële welvaart. De PvdA staat voor welzijn, zekerheid, solidariteit, 

duurzaamheid, meedoen, vrijheid en ontplooiing.  
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Marktwerking en commercialisering zijn de laatste decennia doorgeschoten. Hierdoor staat niet meer de mens 

centraal, maar de mens als verdienmodel. We zien dat helaas ook bij gemeenten, waar burgers ‘klanten’ worden 

genoemd, ook al hebben ze geen keus om hun paspoort of bijstandsuitkering ergens anders te halen. Een burger 

is geen klant van de gemeente, maar een Schiedammer! En die Schiedammer heeft recht op een uitstekend 

functionerende gemeente.  

De PvdA wil samen met alle Schiedammers bouwen aan een mooier en eerlijker Schiedam. Dat vraagt van de 

gemeente een positieve houding, open naar Schiedammers. De gemeente steunt waar mogelijk initiatieven uit 

buurten en wijken en vraagt de mening van Schiedammers bij zoveel mogelijk projecten. Vanuit die open en 

positieve houding wordt ook iemand die onverhoopt in de bijstand komt tegemoet getreden.  

Onze plannen 

 

Ondanks de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren is er nog veel te doen. De PvdA Schiedam blijft de 

komende jaren inzetten op sociale stijging. Alleen als alle Schiedammers hun talenten maximaal kunnen 

ontwikkelen is er toekomst voor iedereen. Alle drempels die een beter leven hinderen, moeten weg. De PvdA wil 

dit bereiken door middel van permanente scholing, voldoende werk, een aantrekkelijke stad en laagdrempelige 

voorzieningen. Speerpunten voor de komende periode om sociale stijging mogelijk te maken zijn goed onderwijs, 

een actief werkgelegenheidsbeleid, een ruimhartig armoedebeleid, een groene, veilige en schone leefomgeving, 

aantrekkelijk openbaar vervoer en versterking van de burgerparticipatie. 

De Rijksoverheid legt steeds meer taken uit het sociale domein neer bij gemeenten. De WMO, Jeugdzorg en 

AWBZ zijn hier voorbeelden van. De afgelopen jaren heeft de gemeente met wijkondersteuningsteams  een 

goede invulling gegeven aan deze nieuwe verantwoordelijkheden. Het is nu tijd om dit stevig verder  te 

ontwikkelen. 

Te veel Schiedammers wonen in slechte huizen. Dit is onbestaanbaar in deze tijd van grote welvaart. De PvdA 

Schiedam wil dat de voorraad sociale huurwoningen kwalitatief goed is, en voldoende groot. In veel wijken is een 

forse investering nodig in grootschalige renovatie en nieuwbouw. Dit geldt vooral voor delen van de wijken Oost, 

Nieuwland, West en Groenoord. Ook moeten zoveel mogelijk huizen energieneutraal worden. De PvdA kiest er 

daarom voor een Fonds voor Duurzaamheid en Stadsvernieuwing te scheppen waardoor tientallen miljoenen 

kunnen worden geïnvesteerd in de stad. 

De PvdA weet dat niet alle punten uit dit programma in  vier jaar te realiseren zijn. Na een goede start vergen 

investeringen in verkeer, de inrichting van de stad en woningbouw langdurig de aandacht. 

Ons verkiezingsprogramma heeft twee delen. In het eerste deel komt het sociaal domein aan bod. Hierin 

beschrijven we al onze voornemens op het gebied van werkgelegenheid, jeugd en onderwijs, armoedebeleid, 

voorzieningen en zorg. In het tweede deel staat de ruimte centraal, waarin ook verkeer en vervoer, milieu en 

wonen een plaats hebben. Het verkiezingsprogramma wordt afgesloten met een hoofdstuk over wijken, waarin 

per wijk een aantal speerpunten van de PvdA wordt genoemd, en een hoofdstuk over financiën en bestuur. 

De ideeën van de PvdA Schiedam zijn ontstaan mede door te luisteren naar Schiedammers. De PvdA Schiedam 

vindt het belangrijk om gedurende de periode 2018-2022 voortdurend naar draagvlak te blijven zoeken. Wij 

blijven gedurende de aankomende jaren betrokken en aanspreekbaar. Net als de afgelopen jaren gaan wij graag 

met Schiedammers in gesprek! 
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Deel 1: Een nog socialer Schiedam in 2022 
 

 

 

Het sociaal beleid van de PvdA Schiedam staat de komende jaren vooral in het teken van sociale stijging. Welzijn, 

zekerheid, solidariteit, duurzaamheid en ontplooiing zijn hierbij voor ons de kernbegrippen. Dit bereiken we door 

in te zetten op meer werkgelegenheid, goed onderwijs, een rechtvaardig armoedebeleid en goede wijk- en 

culturele voorzieningen. 

In 2022 zijn in Schiedam meer banen, zodat de werkloosheid lager is. Schiedammers die onverhoopt geen werk 

hebben en daardoor in de richting van de armoedegrens komen, kunnen altijd terugvallen op een ruimhartig 

armoedebeleid. De PvdA laat niemand los. Ook probeert de gemeente deze Schiedammers zo snel mogelijk op 

een positieve manier weer naar werk te begeleiden, of te scholen zodat zij een betere positie hebben op de 

arbeidsmarkt.  

Er wordt in de periode tot 2022 volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van sociale zekerheid, om deze in 

de toekomst op een hoog niveau te kunnen houden. 

In afgelopen periode zijn veel taken van het rijk overgenomen, zoals bijvoorbeeld de WMO,  jeugdzorg en de 

Participatiewet. Eén van de belangrijkste overwegingen om te decentraliseren was dat de gemeenten beter in 

staat zijn om dit te organiseren, meer maatwerk kunnen leveren en een integralere aanpak kunnen realiseren. 

Het overnemen van de taken is succesvol verlopen. Ons streven is dat in 2022 WMO-zorg, jeugdzorg en 

participatie verder verbeterd zijn. 

Onderwijs staat in 2022 op een hoger niveau in alle lagen van het onderwijs. Onze VMBO’s en MBO’s werken 

nauw samen met het bedrijfsleven om jongeren een zo goed mogelijke praktijkopleiding te geven. Ook bieden 

ze studies aan waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt. Er zal veel inventiviteit van schoolbesturen gevraagd 

worden om het lerarentekort kleiner te maken.  

Voorzieningen zijn in 2022 beter. Dit komt door veel meer slimme samenwerkingsverbanden tussen instellingen 

als buurthuizen, wijkcentra, scholen, bibliotheken, sportverenigingen en wijkondersteuningsteams. 

Buurtbewoners zijn meer betrokken bij hun voorzieningen, bijvoorbeeld doordat ze een buurthuis zelf besturen. 

Maar ze creëren ook zelf voorzieningen: de gemeente moet open staan voor buurtinitiatieven die beter 

aansluiten bij de behoefte. In elke wijk speelt het wijkondersteuningsteam een centrale rol. Schiedam heeft in 

2022 moderne en goed uitgeruste sportparken en sportverenigingen. Dankzij de aanleg van de A4 kan fors verder 

worden geïnvesteerd in vernieuwing, sportstimulering en samenwerking. 

De culturele sector bloeit in 2022 als nooit tevoren. De samenwerking tussen culturele instellingen vergroot het 

bereik. De toegankelijkheid van cultuur wordt verbreed door lage prijzen voor Schiedammers en gratis toegang 

voor mensen met een klein inkomen. 

  



10                                                                                            Verkiezingsprogramma PvdA Schiedam 2018-2022  

Schiedam is een stad voor iedereen 

 

De PvdA accepteert nooit discriminatie, geweld en intimidatie tegen wie anders is. Mensen mogen zich nooit 

‘gegijzeld’ voelen in hun eigen wijk en woning. De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor veilige wijken 

waar iedereen in vrijheid kan leven zonder intimidatie en getreiter van andere buurtbewoners omdat iemand 

anders is. 

De PvdA streeft naar een gelijke behandeling van iedereen in Schiedam. Dit geldt ook voor lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen (LHTBI's). Ook wil de PvdA dat 

LHBTI’s niet meer te maken krijgen met geweld en discriminatie. Schiedam voert nu een actief LHBTI-beleid. De 

PvdA wil dat voortzetten.  

De PvdA wil het bedrijfsleven betrekken bij het vergroten van de acceptatie van LHBTI op de werkplek. En we 

pleiten voor rolmodellen en ambassadeurs die acceptatie van seksuele diversiteit in eigen kring bevorderen. 
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Hoofdstuk 2: Werkgelegenheid 

 

 

Werkgelegenheid als factor voor succes 

 

Goede werkgelegenheid is essentieel voor een succesvol Schiedam. Het hebben van werk is belangrijk voor de 

mens als individu. Onderzoek toont aan dat werk mensen een gevoel van eigenwaarde biedt en dat zij zich 

daardoor gezonder voelen, minder last hebben van depressies en minder een beroep doen op zorg.  

De PvdA vindt werk een essentiële factor om sociale stijging mogelijk te maken. Daarom wil de PvdA dat iedereen 

die kan werken een baan heeft of voorbereid en begeleid wordt om aan een baan te komen. Het is niet voor 

iedereen makkelijk werk te vinden. De PvdA vindt dat de gemeente zich in moet spannen om van 

werkgelegenheidsbeleid een succes te maken. Enerzijds door werkgelegenheid te bevorderen, anderzijds door 

Schiedammers klaar te stomen voor hun rol op de arbeidsmarkt. Wie niet zelf een baan kan vinden, wordt op 

een positieve manier begeleid naar werk. De gemeente creëert waar mogelijk ook zelf maatschappelijk nuttig 

werk,  

Van oudsher is er een rol weggelegd voor de gemeente bij het overeind houden van een sociaal vangnet. Door 

de Participatiewet heeft de gemeente meer mogelijkheden gekregen zelf beleid te maken. De eisen die de 

maatschappij aan dit gemeentelijke vangnet stelt, veranderen. Voor de PvdA zal het uitgangspunt zijn en blijven 

dat er een goed sociaal vangnet moet zijn. We willen dit vangnet geschikt maken voor de wereld van morgen en 

daarom experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, als bijvoorbeeld een basisinkomen of 

basisbanen.  

De PvdA wil dus: 

 de werkgelegenheid in Schiedam vergroten; 

 Schiedammers zo goed mogelijk begeleiden naar werk; 

 experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid. 

Vergroting werkgelegenheid 

 

De PvdA vindt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeente bij het vergroten van de 

werkgelegenheid in Schiedam. Deze rol is in de eerste plaats faciliterend. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk 

zijn zich in Schiedam te vestigen en het werk dat er is, moet kansen bieden voor Schiedammers. 

De PvdA wil dat de gemeente bedrijven actief naar Schiedam trekt. Dit doen we bij voorkeur door bedrijven aan 

te trekken die een grote potentiële toekomstwaarde voor Schiedam hebben. In Schiedam zijn diverse goed 

presterende bedrijven gevestigd. Nieuwe bedrijven vormen kansen voor innovatie, door daarop aanvullen of 

juist onverwachte combinaties van kennis te vormen. Prioriteit geven we aan bedrijven in de offshore, het milieu 

en de gezondheidszorg. 

Daarnaast vindt de PvdA dat de gemeente een actieve grondpolitiek moet voeren die aan het vergroten van de 

werkgelegenheid bijdraagt. Dit houdt in dat grond in erfpacht wordt uitgegeven, zodat de gemeente blijvend kan 

(bij-)sturen op het gebied van werkgelegenheid. De PvdA wil dat bedrijventerreinen beschikbaar worden gesteld 

voor nieuwe bedrijven of de uitbreiding van bestaande bedrijven en dat ook de laatste verouderde 

bedrijventerreinen worden heringericht. 
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Bestemmings- of Omgevingsplannen dienen zo geformuleerd te worden dat gewenste bedrijven zich in Schiedam 

kunnen vestigen. Daarnaast moeten bestemmingsplannen en de vergunningsuitgifte zo worden ingericht dat het 

voor starters gemakkelijker wordt een bedrijf aan huis te beginnen. Om te zorgen dat de gemeente ook in de 

toekomst een controlerende en activerende rol op het gebied van het vergroten van werkgelegenheid kan blijven 

uitoefenen, wil de PvdA dat grond alleen via erfpacht uitgegeven wordt. 

De PvdA wil dat de gemeente bij aanbestedingen kijkt of er ruimte is om een percentage van het werk uit te laten 

voeren door Schiedammers die op zoek zijn naar een baan. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, wordt als eis een 

bepaalde social return on investment opgenomen in de aanbesteding. Er wordt hierbij extra aandacht besteed 

aan werk voor Schiedammers met een arbeidshandicap. 

Begeleiding naar werk 

 

Als Schiedammers onverhoopt werkloos worden, moet de gemeente hen, indien nodig en voor zover mogelijk, 

actief begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. De PvdA wil dit bereiken door per Schiedammer of groep 

Schiedammers – zoals de 50+’ers, jongeren en statushouders – te bekijken wat hij of zij nodig heeft om snel aan 

de slag te komen. Maar ook de ondernemer te vragen welke begeleiding hij nodig heeft om dit succesvol te laten 

verlopen. Een individuele benadering met inachtneming van de individuele kwaliteiten en behoeften van de 

Schiedammer staat hierbij voorop. 

Het verbeteren van de contacten met het onderwijs en het bedrijfsleven is van groot belang bij het naar werk 

begeleiden van uitkeringsgerechtigden. De PvdA wil dat er wordt doorgegaan met het versterken van de banden 

tussen ondernemers, opleidingen en overheid (de drie O’s) om zo  in te kunnen spelen op nieuwe kansen op de 

arbeidsmarkt, van werkgevers èn werknemers.  

Naast een directe begeleiding naar werk, wil de PvdA inzetten op scholing die aansluit op de Schiedamse en 

regionale arbeidsmarkt. Opleidingen die aansluiten op sectoren waarin Schiedam het goed doet, moeten worden 

gestimuleerd. Er is intensiever contact nodig tussen het bedrijfsleven en het Schiedamse onderwijs. Hierin wordt 

onder andere uitgewisseld over welke vaardigheden leerlingen moeten beschikken om te kunnen starten in het 

bedrijfsleven. Van scholen en leraren wordt verwacht dat men hier ook zelf een actieve rol in speelt. De 

gemeente stimuleert jongeren te kiezen voor een opleiding waar werkgelegenheid is, zoals de maakindustrie, 

Off-Shore, milieu, zorg en de bouwsector die weer aantrekt. Verder wil de PvdA uitbreiding van de pilot 

vakopleiding in het VMBO en MBO.  

De PvdA wil daarnaast dat mensen hun leven lang blijven leren. Naast werkzoekenden wil de PvdA dat dit ook 

geldt voor mensen die een baan hebben. Mensen kunnen namelijk hun baan verliezen door automatisering of 

outsourcing naar lage-lonen-landen. Ook worden mogelijkheden gecreëerd om zo passend werk bij de leeftijd te 

doen. De gemeente onderzoekt met bedrijfsleven en vakbonden de mogelijkheden om het benutten van 

landelijke fondsen te vergroten; dit versterkt de weerbaarheid van werknemers en voor bedrijven zijn ze breder 

dus duurzamer inzetbaar. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en zorgen dat het eigen personeel 

een leven lang blijft leren. 

Sterke en moderne sociale voorzieningen 

 

Zolang Schiedammers nog geen werk hebben, dient er een sterk sociaal vangnet voor hen te zijn. Dit houdt in 

dat zij recht hebben op een fatsoenlijke uitkering en positieve ondersteuning vanuit de gemeente. De PvdA 

gelooft erin dat iedereen het beste uit zijn leven wil halen. Daarom moet de gemeente werkzoekenden positief 

tegemoet treden. Tegelijk vindt de PvdA dat wie wat terug kan doen voor de maatschappij, gestimuleerd moet 

worden dit ook te doen. Dit is goed voor de Schiedammer zelf, omdat deze dan in het arbeidsproces blijft en zich 

persoonlijk blijft ontwikkelen. Daarnaast profiteert de stad ervan als mensen een bijdrage aan de samenleving 

leveren. 
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In Schiedam bestaat sinds een paar jaar Stroomopwaarts. Dit is het participatiebedrijf waarbij wordt 

samengewerkt met Vlaardingen en Maassluis. Stroomopwaarts zorgt voor nuttig werk voor mensen met een 

arbeidsbeperking en moet mensen met een bijstandsuitkering naar werk begeleiden. De PvdA wil dat: 

 de gemeente ook op de lange termijn de zorg voor mensen met een arbeidsbeperking voor zijn rekening 

blijft nemen, ook als de budgetten vanuit het Rijk harder krimpen dan realistisch is; 

 in samenwerking met bijstandsgerechtigden een persoonlijk plan van aanpak wordt gemaakt om aan 

de slag te komen, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met iemands kwaliteiten, motivatie en 

kansen; het aanbod kan bestaan uit scholing, een leer-werktraject, een proefplaatsing, of het vrijwillig 

leveren van een tegenprestatie. Hierbij geldt dat deze tegenprestatie van beperkte duur moet zijn en er 

sprake moet zijn van zicht op werk.  

 alle trajecten zoveel mogelijk uitzicht bieden op werk, passen bij de kennis, kwaliteiten en motivatie van 

de persoon, bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en van beperkte duur zijn; bij alle trajecten mag 

geen sprake zijn van verdringing van bestaande werkgelegenheid;  

 eigen ondernemerschap wordt gestimuleerd; 

 bedrijven waar zaken mee wordt gedaan worden gescreend;  

 Schiedammers die zelf over goede vaardigheden beschikken om werk te vinden, ook op maat gesneden 

begeleiding kunnen krijgen als ze daar zelf om vragen. 

Voor de PvdA staat bij dit alles de kwaliteit van werk voorop. Dit houdt in dat uitbuiting wordt voorkomen. Het 

aantal uren in verhouding tot de uitkering mag nooit onder het minimumloon komen.  

Geen Schiedammer mag, wat de PvdA Schiedam betreft, onder het bestaansminimum komen. Zeker niet als de 

gemeente daarin een verantwoordelijkheid heeft. De PvdA wil sancties uitsluitend toepassen indien sprake is 

van verwijtbaar gedrag en fraude. Een bijstandsuitkering is immers zo laag dat je van minder niet kan leven. Ook 

mogen Schiedammers geen slachtoffer worden van fouten tussen overheden, waardoor Schiedammers onder 

het bestaansminimum komen. De gemeente doet er alles aan om dergelijke situaties te voorkomen. 

Werk verandert in de toekomst. Door automatisering is de verwachting dat er in de toekomst niet genoeg werk 

is voor iedereen. Daarom wil de PvdA experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid. Hierbij kan 

gedacht worden aan experimenten met een basisinkomen. Er is onvoldoende bekend over de effecten van dit 

soort regelingen. Experimenten kunnen helpen om te begrijpen welke vormen van sociale zekerheid werken, en 

welke niet.  

Steeds meer Schiedammers zijn ZZP’ers. Een groot deel ervan creëert economische groei en draagt bij aan 

innovatie. De gemeente moet bij het maken van sociaal beleid meer rekening houden met wat ZZP’ers willen en 

wat zij nodig hebben, bijvoorbeeld door hen ook in aanmerking te laten komen voor regelingen in het kader van 

het Schiedamse armoedebeleid. Daarnaast moet de stad ondernemersnetwerken en ontmoetingsplaatsen 

stimuleren waar het uitwisselen van kennis en mogelijke opdrachten plaatsvindt.  

Naast het verbeteren van sociale voorzieningen, vindt de PvdA het ook nodig fraude en overtredingen in de 

sociale sfeer aan te pakken. Solidariteit valt en staat immers met het eerlijk gebruik maken van voorzieningen. 

Handhaving van arbeidsvoorwaarden is noodzakelijk om uitbuiting, concurrentievervalsing en verdringing op de 

arbeidsmarkt tegen te gaan. Er moet aandacht zijn voor de problematiek rondom werknemers uit Midden- en 

Oost-Europese landen. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten als voor andere werknemers. 
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Hoofdstuk 3: Jeugd en onderwijs 

 

 

Oog voor toekomstige generaties 

 

Voor de PvdA Schiedam is jeugdbeleid de komende jaren een van de prioriteiten. Bij alles wat de gemeente doet 

moet centraal staan dat komende generaties het beter zullen hebben dan de huidige. Naast het hebben van een 

armoedebeleid waarin extra aandacht is voor mensen met kinderen, is het belangrijk integraal aandacht te 

besteden aan zaken die voor alle jongeren belangrijk zijn. Het gaat hierbij met name om onderwijs, inspraak voor 

jongeren en jongerenvoorzieningen. 

De PvdA wil: 

 onderwijs van hoge kwaliteit met scholen op menselijke maat; 

 onderwijs dat voorbereidt op de toekomst; 

 goede voorzieningen voor de jeugd. 

Onderwijs als middel voor sociale stijging 

 

De PvdA Schiedam ziet goed onderwijs voor ieder kind als het belangrijkste middel om sociale stijging mogelijk 

te maken. Iedere school in Schiedam moet het beste uit ieder kind weten te halen. En andersom! Het Schiedams 

onderwijs moet de kinderen en jongeren goed voorbereiden op hun toekomst op de arbeidsmarkt. De 

verwachting is, dat wat kinderen en jongeren nu op school leren, zij in een sterk veranderende samenleving 

straks waarschijnlijk niet nodig hebben. Om dit tegen te gaan wil de PvdA samen met de scholen aandacht voor 

vaardigheden van de 21ste eeuw.  

De PvdA heeft de problematiek van zwakke scholen aangepakt; er is in Schiedam geen zwakke school meer over. 

Daarom is het nu tijd om een nieuwe hogere ondergrens vast te stellen zodat het niveau van het onderwijs nog 

hoger wordt. De PvdA wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort, in samenspraak met het 

onderwijs! Scholen moeten daarnaast niet zo klein zijn dat de kwaliteit eronder leidt, maar ook niet zo groot 

worden dat de menselijke maat ontbreekt.  

De directe invloed van de gemeente op scholen is echter klein, schoolbesturen hebben een zelfstandige 

bevoegdheid. De PvdA wil dat de gemeente meer gebruik maakt van methoden om indirect invloed uit te 

oefenen. Zo wil de PvdA dat de gemeente goede contacten blijft onderhouden met de diverse schoolbesturen, 

de onderwijsinspectie en het rijk. Daarnaast voorziet de gemeente in de huisvesting van scholen en heeft de 

gemeente een subsidierelatie. Dit zijn beïnvloedingsmogelijkheden voor de gemeente om scholen te helpen en 

stimuleren de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. De PvdA wenst dat de gemeente alle 

mogelijkheden benut als een school ondermaats presteert. Voor ondermaats onderwijs is in Schiedam geen 

ruimte. 

Bovendien gaat de PvdA Schiedam de ontwikkelde opzet van brede scholen verder stimuleren.  Zo gaan we de 

pilot Bredeschoolacademie die in Oost is gestart doorzetten. Hiermee wordt het maximale uit ieder kind gehaald, 

ongeacht de thuissituatie. De PvdA ziet scholen als middelpunt van de wijk, met een aanbod van diverse 

voorzieningen als voorschoolse en kinderopvang, bibliotheken, cultuur, en sport. De samenwerking met de 

scholen en de wijkondersteuningsteams wordt nog verder versterkt. De samenwerking tussen voorschoolse en 

kinderopvang wordt verder ontwikkeld; meer en meer geven zij gemengde groepen voorschoolse educatie om 

met name taalachterstanden weg te werken.  
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De betrokkenheid van ouders en verzorgers is cruciaal voor de ontwikkeling en het succes van een kind. Succesvol 

onderwijs is onmogelijk zonder de betrokkenheid van ouders en verzorgers. Zij hebben een grote 

verantwoordelijkheid, school en ouders moeten nauw samenwerken en waar nodig op worden aangesproken.  

Ook wil de PvdA Schiedam doorgaan met  inzetten op het voorkomen van schooluitval. De PvdA wil de inzet op 

het streng handhaven van de leerplicht continueren. Afspraken met scholen zijn effectief om problemen snel te 

signaleren. Ook wil de PvdA dat het gesprek wordt aangegaan met ouders en verzorgers bij schoolverzuim, zodat 

er gezocht kan worden naar een persoonlijke oplossing die aansluit bij de individuele problematiek.  

De ambitie van de PvdA is dat geen jongere de school verlaat zonder startkwalificatie. Als jongeren tot en met 

27 jaar een bijstandsuitkering aanvragen wordt in de eerste plaats gezocht naar mogelijkheden tot scholing. 

Voorzieningen voor de jeugd 

Naast goed onderwijs, vindt de PvdA Schiedam het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor jongeren. 

Allereerst vindt de PvdA het belangrijk dat er inspraakmogelijkheden bestaan voor de jeugd. De PvdA is daarom 

voor ondersteuning van de kindergemeenteraad en de jongerenraad of een andere vorm van 

jongerenparticipatie met breed draagvlak onder jongeren zelf, zoals het initiatief We’ve got the power, dat mede 

door een motie van de PvdA is ontstaan.  

De PvdA vindt dat er in elke wijk voorzieningen moeten zijn voor de jeugd. Voor kinderen moet voldoende 

aantrekkelijke, veilige speelruimte zijn. Daarnaast moet er voor jongeren de mogelijkheid zijn om samen te 

komen en uit te gaan. Om dit te realiseren acht de PvdA het van belang dat dergelijke voorzieningen er ook zijn. 

De PvdA zoekt daarom ook naar bestaande voorzieningen waar ook jongeren terecht kunnen, bijvoorbeeld bij 

bestaande buurthuizen. De stichting Jongeren en Senioren in de Gorzen is hiervan een goed voorbeeld. 

Door voorzieningen te creëren kan overlast door hangjeugd worden beperkt. De PvdA denkt daarbij aan 

voorzieningen als ambulant jongerenwerk, Cruijff courts, sportcoaches en wijksport. In Nieuwland  en Zuid is 

reeds een project voor wijksport opgezet en de eerste resultaten daarvan zijn veelbelovend. Soms is overlast 

echter moeilijk te voorkomen. De PvdA wil dat de gemeente in dergelijke gevallen extra inzet op het zoeken naar 

oplossingen voor de overlast en optreedt tegen overlast waar noodzakelijk. 

Jeugdzorg 

 

Elk kind moet in Schiedam zorg krijgen als dit nodig is. Toegankelijke jeugdzorg is essentieel. De gemeente moet 

voortdurend toetsen of de toegankelijkheid goed is. Wanneer er een beroep wordt gedaan op jeugdzorg, moet 

de hulp zo snel mogelijk van start gaan. Wachtlijsten, ook als zij vermomd zijn als werkvoorraad, zijn onacceptabel 

als hulp urgent is. 

De PvdA wil dat de gemeente bij jeugdzorg gaat voor voorkoming in plaats van indicatie. Daarom wil de PvdA dat 

de wijkondersteuningsteams, Leerplicht en Jeugdzorg nauwer samenwerken met de scholen. De gemeente moet 

dit ondersteunen, onder andere door bureaucratische belemmeringen weg te nemen. Er moet niet alleen sprake 

zijn van deze samenwerking wanneer er problemen zijn gesignaleerd, maar ook preventief. Om dit mogelijk te 

maken wil de PvdA dat zoveel mogelijk belemmerende regelingen worden opgeruimd. Als gezien wordt dat iets 

niet goed gaat, moet er een directe aanpak komen. Op die manier wil de PvdA voorkomen dat problemen 

escaleren.  
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Hoofdstuk 4: Armoedebeleid en sociaal beleid 

 

 

Sociaal armoedebeleid 

 

In Nederland, in Schiedam komt helaas nog veel armoede voor. Dit zorgt er vaak voor dat mensen in een 

isolement belanden en niet langer in staat zijn mee te doen aan de maatschappij. Veelal zijn kinderen hiervan de 

dupe, omdat zij niet in staat gesteld worden om mee te doen aan sociale activiteiten zoals sport en cultuur. De 

PvdA Schiedam vindt dit onacceptabel in een rijk land als Nederland. De PvdA is daarom voor een herverdeling 

van inkomen, kennis en macht, zodat voor iedereen een betere toekomst mogelijk wordt gemaakt. 

De PvdA wil: 

 het bestaande activerende armoedebeleid krachtig voortzetten; 

 kinderen niet de dupe laten zijn van armoede; 

 speciale regelingen voor Schiedammers met een laag inkomen. 

Activerend armoedebeleid  

 

Door de economische crisis is de armoede in Nederland gestegen en sinds het einde van de crisis te weinig 

afgenomen. De mensen die het zwakst staan in onze samenleving zijn het eerst geraakt en lijken als laatste te 

profiteren van een beter economisch klimaat. Ondanks moeilijke tijden van bezuinigingen heeft de PvdA het 

armoedebeleid kunnen behouden, en zelfs kunnen uitbreiden. Dit willen we krachtig doorzetten.  

Het Schiedamse armoedebeleid moet gericht zijn op ondersteuning van de groepen die het hardst geraakt 

worden, zodat een humaan en sociaal bestaan voor iedereen verzekerd is. Alleen dan is er kans voor 

Schiedammers, en met name kinderen, om te stijgen op de maatschappelijke ladder. Armoede mag niet erfelijk 

zijn. Het Schiedams armoedebeleid moet zich dan ook extra richten op kinderen, zodat de cyclus van erfelijke 

armoede doorbroken wordt. Je afkomst mag niet je toekomst bepalen. Daarnaast is eenzaamheid bij ouderen 

een groot probleem in Schiedam, mede veroorzaakt door armoede. De PvdA heeft hier ook stevige aandacht 

voor.  

Topprioriteit voor de PvdA is om het Schiedamse activerende armoedebeleid voort te zetten. Het tegengaan van 

de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende 

jaren topprioriteit. De PvdA vindt dat de bestaande regelingen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur 

moeten blijven bestaan. 

Decentralisaties 

 

De gemeente heeft in 2015 taken op het gebied van WMO, jeugdzorg en de participatiewet van het rijk 

overgenomen. De invulling van deze taken is in Schiedam goed verlopen, geen Schiedammer is tussen wal en 

schip gevallen door deze verandering. Een van de belangrijkste overwegingen om tot de decentralisaties te 

komen is dat de gemeenten beter in staat zullen zijn om dit te organiseren, meer maatwerk kunnen leveren en 

een integralere aanpak kunnen realiseren. De PvdA wil dat de komende jaren aandacht wordt besteed aan het 

maatwerk en de integrale aanpak; na de transitie is het nu tijd voor de transformatie. Het verder verbeteren en 

optimaliseren van zorg, jeugdzorg en participatiewet is een traject van jaren.  
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Toegankelijk armoedebeleid 

 

De PvdA Schiedam vindt dat werk moet lonen. De realiteit is echter helaas dat ook mensen met een baan het 

niet altijd breed hebben. Het is daarom belangrijk dat voorzieningen in het kader van het armoedebeleid voor 

een zo breed mogelijke groep toegankelijk zijn. In de afgelopen collegeperiode is een aantal voorzieningen in het 

kader van het armoedebeleid beschikbaar gesteld voor mensen met een inkomen tot 120% van het 

bijstandsniveau. Het aantal voorzieningen moet waar het wettelijk kan verder worden uitgebreid tot 130% van 

het bijstandsniveau. De kwijtschelding op gemeentelijke heffingen moet voor deze groep blijven bestaan. De 

eigen bijdrage voor de afvalstoffenheffing van 10% voor mensen die vrijstelling krijgen, moet worden afgeschaft. 

De PvdA wil dat bij kwijtschelding nooit een eigen bijdrage van mensen wordt gevraagd. De gemeente moet de 

mogelijkheden, die de wet op het gebied van armoedebeleid biedt, optimaal benutten. De PvdA pleit er voor om 

het armoedebeleid ook toegankelijk te maken voor ondernemers met een laag inkomen. De PvdA wil dat 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen in de privésfeer mogelijk wordt gemaakt voor 

ondernemers. 

Bij suggesties van de Cliëntenraad WWB voor verbetering of uitbreiding van voorzieningen wordt serieus bezien 

of dit kan worden uitgevoerd. 

De PvdA wil de armoedeval voorkomen, waarbij mensen die net iets meer verdienen dan de bijstandsnorm, geen 

recht meer hebben op voorzieningen. Hierdoor zijn sommige mensen zelfs slechter af. De PvdA is voorstander 

dat voorzieningen glijdend worden afgebouwd, naarmate het inkomen stijgt. 

Armoede door het maken van schulden dient aangepakt te worden via een schuldhulpverleningstraject, waarbij 

mensen door professionals geholpen worden om inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Waar 

mogelijk worden werkgevers of instanties als het UWV hier bij betrokken. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening 

mogen niet bestaan. De PvdA wil dat het traject voor schuldhulpverlening binnen vier weken wordt gestart om 

oploop van schulden te voorkomen. Het traject moet bovendien laagdrempelig zijn. Ook in de aanloop naar de 

start van deelname aan het traject moet ondersteuning plaatsvinden. In de afgelopen collegeperiode zijn er 

afspraken gemaakt met Woonplus om in een aantal wijken huisuitzettingen te voorkomen, met name gedurende 

het schuldhulpverleningstraject. De PvdA is blij dat deze aanpak voor de gehele stad geldt en dat de gemeente 

met alle verhuurders afspraken maakt.  

Nog te vaak zijn mensen onbekend met de voorzieningen die voor hen beschikbaar zijn. De PvdA wil dat iedereen 

weet, snel kan vinden of verteld wordt welke voorzieningen beschikbaar zijn. Dit willen wij bereiken door het 

versterken van de formulierenbrigade, die mensen wijst op de beschikbare voorzieningen in het kader van het 

Schiedamse armoedebeleid. Maar ook door te wijzen op de beschikbare voorzieningen wanneer iemand met 

een vraag van een heel andere orde bij de gemeente, Stroomopwaarts of een wijkondersteuningsteam aanklopt 

en het vermoeden bestaat dat de voorzieningen niet bekend zijn. Indien maatschappelijke organisaties en kerken 

vermoeden dat bij hen bekende huishoudens voorlichting en hulp mislopen, dan moeten praktische afspraken 

ervoor zorgen dat de gemeente deze huishoudens alsnog in beeld krijgt.  

Daarnaast dient de gemeente nauw samen te werken met de vele stichtingen, particuliere initiatieven en 

instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, zodat er gewerkt kan worden aan het verbeteren van 

de kwaliteit van de dienstverlening, er efficiënter samengewerkt en kennis uitgewisseld kan worden. De PvdA 

pleit bovendien voor een wijkgerichte aanpak binnen alle wijkondersteuningsteams met wijkcoaches, zodat 

hulpverlening dichter bij mensen en maatschappelijk organisaties in de wijk komt te staan. 
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Hoofdstuk 5: Voorzieningen 

 

 

Beschikbaar en toegankelijk 

 

De PvdA Schiedam vindt het belangrijk dat voorzieningen voor iedere Schiedammer beschikbaar en toegankelijk 

zijn. Het is daarom belangrijk voorzieningen dicht bij mensen aan te bieden. Door forse bezuinigingen vanuit het 

rijk is dit een lastige opgave. De afgelopen perioden is gebleken dat niet alle bestaande voorzieningen 

gehandhaafd konden worden. Het is daarom belangrijk te zoeken naar nieuwe concepten voor het aanbieden 

van voorzieningen. 

Uitgangspunt bij het aanbieden van voorzieningen is dat de Schiedamse maat voorop staat. Dit houdt in dat 

voorzieningen moeten passen bij de grootte van de stad Schiedam. Schiedamse voorzieningen moeten passen 

bij een stad die de ambitie heeft om sociale stijging te bereiken en die alle inwoners mee wil laten doen. Ook in 

sportieve zin. 

Bij het aanbieden van voorzieningen spelen vrijwilligers een steeds belangrijker rol. De financiële middelen 

worden voor de gemeente minder, maar mensen zijn zelfbewust en weten waar behoefte aan is in hun wijk. 

Vrijwilligers spelen daarbij een onmisbare rol. De PvdA wil dat de gemeente vrijwilligerswerk blijft stimuleren en 

faciliteren, onder andere door de steun- en adviespunten. Het doel hiervan is een gemakkelijke uitwisseling van 

vraag en aanbod mogelijk te maken en zo de kennis en kunde van vrijwilligers optimaal te benutten om van 

Schiedam een fijnere stad om in te wonen te maken. 

De PvdA wil dus: 

 voorzieningen die passen bij de Schiedamse maat; 

 vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren als belangrijke motor van de stad; 

 sport stimuleren op aantrekkelijke accommodaties. 

Voorzieningen in buurt en wijk 

 

Wijkcentra en buurtcentra zijn net als nieuwe vormen van ontmoetingsplekken die gecreëerd worden in 

sommige wijken belangrijke voorzieningen. Wijkcentra maken contacten tussen mensen eenvoudiger en dragen 

een steentje bij aan het voorkomen van eenzaamheid. Tevens is het een plek om een cursus te volgen, muziek 

te maken, of het gewoon gezellig te hebben. Wijkcentra in Oost, West, Zuid, Nieuwland, en Groenoord moeten 

blijven bestaan. Daarnaast is de PvdA voorstander van wijkcentra en buurthuizen waar een nauwe samenwerking 

is met de wijkondersteuningsteams en partners uit de wijk. 

Ook is de PvdA voorstander om nieuwe vormen van ontmoetingsplekken te stimuleren, zoals de Buren van Oost, 

de BuurTvrouw naast De Erker in West , De Brug, het Zimmertje en het Beethovenplein in Noord.  

De afgelopen collegeperioden zijn op diverse plekken in de stad, zoals scholen, wijkcentra, verzorgingshuizen 

uitleenpunten van de bibliotheek gerealiseerd. De PvdA wil deze uitleenpunten continueren en verdere 

uitbreiden.  
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Sport en recreatie 

 

Sport en bewegen zijn waardevol. Het bevordert de gezondheid en draagt bij aan maatschappelijke participatie, 

sociale cohesie en ontplooiingsmogelijkheden. De gemeente moet sport en bewegen faciliteren en stimuleren 

voor jong en oud. De PvdA wil sporten in de wijk stimuleren. De gemeente houdt bij de inrichting van de 

openbare ruimte ook rekening met de mogelijkheden om te sporten. 

Door aanleg van de A4 is een herschikking op gang gekomen waardoor sport een impuls heeft gekregen, ook op 

de bestaande sportparken Thurlede en Harga. Een hockeysportcentrum is gerealiseerd. Een aantal 

sportverenigingen op Harga verhuist naar vernieuwde accommodaties. Met de sportverenigingen op Thurlede 

worden afspraken gemaakt. Ook wil de PvdA de samenwerking van sportverenigingen verder stimuleren, zodat 

accommodaties en velden beter worden gebruikt. 

Door sportvoorzieningen te herschikken worden moderne en optimaal te gebruiken sportaccommodaties en 

vitale sportverenigingen bevorderd. Bijvoorbeeld door onderbenutte sportvelden juist beter te benutten en zo 

geld te besparen dat weer kan worden ingezet om recreatie in de buurt te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is 

de wens van de PvdA om Schiedamse schoolpleinen geschikter te maken voor recreatie en voor sportactiviteiten. 

De PvdA erkent de noodzaak van leszwemmen. Geen kind mag de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. 

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders en verzorgers. Ouders en verzorgers die 

onvoldoende financiële middelen hebben moeten een beroep kunnen blijven doen op de gemeente. De PvdA 

wil dat geen kind de basisschool verlaat zonder zwemdiploma. Communicatie is hierin belangrijk. De PvdA heeft 

door samen te werken met anderen bereikt dat Zwembad Zuid is gerenoveerd en open blijft. De Stichting 

Vrienden van Zwembad Zuid participeert in het overleg Herontwikkeling Wilhelminahaven en omgeving. Ideeën 

en wensen zijn aangedragen om tot een ‘vernieuwd’ aantrekkelijk zwembad te komen als onderdeel van een 

sport- en ontmoetingscentrum. Dit als schakel tussen stad en havens. De PvdA staat positief tegenover dit plan 

en is benieuwd hoe de ambitie kan worden gerealiseerd. De PvdA wil dat zwemmen in Zuid mogelijk blijft.    

Softdrugs 

 

Schiedam kent op dit moment een maximum van vier coffeeshops. De PvdA vindt het prima dat deze 

voorzieningen er zijn, zolang ze geen overlast veroorzaken. Helaas is de aanvoer van de verkoopwaar nog officieel 

illegaal, waardoor een groot deel van de handel illegaal gebeurt. De noodzakelijke wietplantages leveren voor 

de stad veel overlast op. De PvdA pleit er bij het rijk voor dat ook aan de achterdeur daarom legaal kan worden 

aangevoerd. De PvdA wil dat de vergunningen voor coffeeshops geveild gaan worden. Zo kan een deel van het 

zwarte geld ten gunste komen aan de stad. 
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Hoofdstuk 6: Cultuur 

 

 

Cultuur als middel voor emancipatie voor iedereen 

 

De PvdA vindt cultuur een onmisbare schakel in iedere samenleving. Ondanks alle inspanningen uit het verleden 

is nog een hoop te bereiken in onze veranderde en veranderende maatschappij waar cultuur een belangrijke rol 

in kan spelen. Zo is het voor een samenleving belangrijk dat cultuur zich blijft ontwikkelen. 

In Schiedam is deze opgave ook duidelijk merkbaar. In Schiedam is de relevantie van cultuur vooral te vinden in 

emancipatie, verbinding en sociale stijging. Door cultuur komen mensen in aanraking met denkbeelden die niet 

direct van hun zijn. Denkbeelden die mensen aan het denken kunnen zetten over hun eigen wereldbeeld. Op die 

manier kunnen mensen ontdekken wat ze echt willen. Mensen kunnen zo zichzelf emanciperen. Daarnaast is 

cultuurbeoefening voor veel mensen gewoon een plezierige aangelegenheid.  

De PvdA wil cultuur voor iedereen mogelijk maken. Onze inspanningen richten zich met name op het bereiken 

van mensen die normaliter niet met cultuur in aanraking komen en/of mensen die niet financieel draagkrachtig 

genoeg zijn om het zich te kunnen veroorloven. Om te zorgen dat iedereen betrokken wordt bij cultuur en 

iedereen de kans krijgt zichzelf te emanciperen wil de PvdA Schiedam: 

 een sterke cultuursector in Schiedam; 

 zoveel mogelijk Schiedammers kennis laten maken met cultuur; 

 ook Schiedammers met onvoldoende draagkracht in staat stellen cultuur te beleven. 

Cultuurvoorzieningen 

 

Goede culturele voorzieningen zijn nodig, waar mogelijk dichtbij Schiedammers. Cultuur in de wijk is belangrijk 

en is goed om verder te worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door de inzet van cultuurscouts. De PvdA wil het 

aanbod naar de scholen en wijken door de cultuurscouts van Mooi Werk continueren. Bij nieuwe culturele 

initiatieven is betrokkenheid van de Schiedammers essentieel. De PvdA is voorstander van meer kunst en cultuur 

in de openbare ruimte; daarbij is ook aandacht voor het verbeelden van de geschiedenis van de stad. 

De PvdA wil het Wennekerpand een centralere en culturele rol geven in Schiedam. De meerdere (culturele) 

instellingen in het Wennekerpand zorgen ervoor dat de cultuursector in Schiedam levendig èn betaalbaar blijft. 

Maar ook door een werkplek te zijn voor ZZP’ers. Meer samenwerking tussen de verschillende bewoners en 

gebruikers van het pand zal leiden tot een nog beter, breder aanbod. 

De PvdA wil alle culturele instellingen, zoals het Theater aan de Schie en het Stedelijk Museum en 

Jenevermuseum in stand houden als belangrijke basisvoorziening voor Schiedammers. Samen met het Theater 

aan de Schie willen we de mogelijkheden van het verplaatsen van de ingang naar de Broersvest verkennen.  

Het Stedelijk Museum en Jenevermuseum zijn van groot belang voor de aantrekkingskracht van Schiedam. Mede 

door de PvdA is het Stedelijk Museum gered, zijn zij meer tentoonstellingen voor Schiedammers gaan 

organiseren en wordt er beter samengewerkt met andere musea en culturele instellingen. De PvdA wil dit beleid 

krachtig voortzetten. 
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Het Nationaal Coöperatie Museum mag, als kleinste partij in de driehoek van het Museumkwartier, niet worden 

vergeten. Het is wel een erkend museum, maar draait volledig op vrijwilligers. Daarom is het nodig aangehaakt 

te blijven in de culturele samenwerking. 

Toegankelijkheid 

We willen cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Voor veel mensen is cultuur al bereikbaar. Voor deze 

mensen wil de PvdA de huidige voorzieningen in stand houden. Voor bepaalde groepen geldt dat deelname niet 

vanzelfsprekend is. Daarom wil de PvdA extra inzetten op twee doelgroepen: kinderen en Schiedammers met 

een laag inkomen.  

Voor kinderen op de basisschool willen we het gemakkelijker maken om muziek- en toneellessen te volgen. 

Muziek- en toneelonderwijs is goed voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen en we willen hiervoor extra 

aandacht vragen. Kinderen op de middelbare school willen we bekend maken met het cultuuraanbod in 

Schiedam. Om dit te bereiken willen we het cultuur-educatieprogramma van het Theater aan de Schie en het 

Wennekerpand voortzetten. Scholieren moeten, tot op zekere hoogte, gratis met een ouder naar het theater toe 

kunnen.  

Het cultuuraanbod moet voor iedere Schiedammer toegankelijk zijn. De PvdA wil daarom dat de mogelijkheden 

om gratis bij culturele instellingen binnen te komen worden uitgebreid, bijvoorbeeld voor mensen met een klein 

inkomen en mensen met een mantelzorg-, senioren- of vrijwilligerspas. Denk daarbij aan het bezoeken van het 

Stedelijk Museum en voorstellingen in het Wennekerpand of het Theater aan de Schie.  
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Hoofdstuk 7: Zorg 

 

 

Zekerheid bieden 

 

Voor de PvdA staat de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg centraal, ondanks dalende 

budgetten. Ook staat het Vlietlandziekenhuis onder druk als volwaardig ziekenhuis. Het is voor de PvdA prioriteit 

om de zorg op peil te houden en mensen zekerheid te bieden. De PvdA wenst dit te realiseren door enerzijds de 

zorg kleinschaliger aan te bieden in de wijk en anderzijds zorg efficiënter te maken door deze meer op maat aan 

te bieden. Ook vindt de PvdA dat de verschillende onderdelen van het sociaal domein beter met elkaar moeten 

worden verbonden. 

De PvdA wil: 

 een halt toeroepen aan het schrappen van functies in het Vlietlandziekenhuis; 

 kleinschalige zorg dichtbij Schiedammers; 

 mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) optimaal faciliteren; 

 mensen zo lang en goed mogelijk thuis laten wonen; 

 zoeken naar nieuwe woonvormen voor onder andere ouderen. 

 Naast de vrijwilligerspas en matelzorgpas ook een seniorenpas. 

Vlietlandziekenhuis blijft een volwaardig ziekenhuis 

 

De positie van het Vlietlandziekenhuis als volwaardig ziekenhuis is onzeker. Schiedam en de regio hebben recht 

op een volwaardig ziekenhuis. De PvdA wil dat de gemeente, samen met de buurgemeenten als Vlaardingen, 

Maassluis en Nissewaard, zich maximaal inzet om het ziekenhuis in zijn geheel te behouden. De PvdA heeft volop 

bijgedragen aan een brede lobby om de kraamzorg te behouden; er zal meer nodig zijn om het schrappen van 

functies te voorkomen.  

Zorg in de wijk 

 

Om de kwaliteit van zorg op peil te houden, is het belangrijk om in te zetten op zorg op wijkniveau. De PvdA zet 

zich daarom in op het verder uitbouwen van de wijkondersteuningsteams met aanvullende functies of 

aanvullende vormen van samenwerking met instellingen en personen.  

Door zorg op deze manier aan te bieden kan er een nauwere band tussen zorgverleners, partners in de wijk en 

zorgvragers ontstaan. Enerzijds wil de PvdA hiermee bereiken dat mensen beter voorgelicht worden en er meer 

wordt gedaan aan preventie. Anderzijds wil de PvdA hiermee bereiken dat er bij het aanbieden van zorg beter 

rekening gehouden kan worden met de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de Schiedammers.  Door 

zowel in te zetten op preventie,  noodzakelijke behoeften te faciliteren en een goede samenwerking van 

hulpverleners binnen één huishouden, wordt geld en mensenkracht optimaal besteed. 
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Maatschappelijke betrokkenheid bij zorg 

 

De gemeente is voortvarend begonnen met het verbinden van de verschillende onderdelen binnen het sociaal 

domein. Zo zijn er inmiddels zes wijkondersteuningsteams in Schiedam die hulp op maat integraal kunnen bieden 

volgens het principe “Een gezin, Een plan, Een regisseur”. Op verschillende manieren is de afgelopen jaren 

gewerkt aan proeftuinen waarin onder meer Stroomopwaarts en de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg 

rondom de wijkondersteuningsteams hebben samengewerkt. Denk hierbij aan het op tijd signaleren van 

problemen bij kinderen en het voorkomen van huisuitzetting. Deze succesvolle proeven zullen in 2018 ook in de 

rest van de stad worden ingevoerd. De PvdA vindt het belangrijk dat er ruimte blijft voor dit soort experimenten, 

waarbij succesvolle proeven worden uitgebreid naar alle wijken in de stad. 

Cliënten dienen voor de gemeente altijd centraal te blijven staan. Zij moeten op de hulp van (zorg)organisaties 

kunnen blijven rekenen en zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Zorgontvangers moeten 

nauw betrokken zijn en blijven bij het gemeentelijke beleid op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 

Jeugdzorg en de participatiewet Daarom is deelname van cliënten in een adviesraad Sociaal Domein van het 

grootste belang. De PvdA is bovendien van mening dat organisaties, die betrokken zijn bij de uitvoering van de 

WMO, jeugdzorg en de participatiewet periodiek beoordeeld blijven worden op ervaring, deskundigheid en de 

geleverde prestaties.  

Naast de professionele zorginstanties zullen zorgbehoevende mensen in veel gevallen terugvallen op mantelzorg 

die verleend wordt door familieleden, vrienden of buren. Mantelzorgers hebben een belangrijke, maar vaak ook 

zeer zware taak. Mantelzorgers horen daarom zoveel mogelijk door de gemeente gestimuleerd en ondersteund 

te worden. De PvdA heeft hierin de afgelopen collegeperiode een begin gemaakt door mantelzorgers in staat te 

stellen te allen tijde een beroep te kunnen doen op het Steunpunt Mantelzorg, gratis parkeren voor 

mantelzorgers in te voeren en de vrijwilligerspas ook beschikbaar te stellen voor de mantelzorgers als blijk van 

waardering.  

Bij de inkoop van zorg dient het sociale aspect centraal te staan. Belangrijk is dat de zorgaanbieder werkt met 

voor de patiënten vertrouwd en professioneel personeel, bij voorkeur zoveel mogelijk in vaste dienst. 

Aanbesteding van zorg is geen doel op zich. Aanbestedingen moeten als middel dienen om een beter aanbod 

voor de zorgvrager te creëren tegen een rechtvaardige prijs. Wanneer gekozen wordt voor het doen van een 

aanbesteding, dient zowel het belang van de patiënt als het belang van het zorgverlenend personeel centraal te 

staan. 

De PvdA wil dat het voor cliënten duidelijk is waar zij met hun klachten en vragen terecht kunnen. De PvdA heeft 

zorgen over de betaalbaarheid van de zorgpremie en de bijdrage eigen risico. Op dit moment wordt de top-

verzekering van de DSW voor de helft van de prijs verstrekt aan mensen met een laag inkomen in het kader van 

het armoedebeleid. De PvdA wil deze voorziening behouden. 
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Zorg voor ouderen 

 

Vanwege de vergrijzing zal de vraag naar ouderenzorg de komende jaren toenemen. Daarom verdient 

ouderenzorg extra aandacht. De PvdA Schiedam wil dat mensen zo lang mogelijk in staat blijven om thuis te 

blijven wonen. Dat is prettig voor mensen zelf en het bespaart kosten. Dit vereist een woningvoorraad waar 

mensen langer kunnen blijven wonen. Ook nieuwe woonvormen zijn hierbij van groot belang, waarbij de wensen 

van de oudere Schiedammer centraal staan.  

Eenzaamheid is, niet alleen onder ouderen, een groot probleem. De PvdA wil dat de gemeente, met de 

wijkondersteuningsteams en maatschappelijke organisaties als ouderenbonden, kerken en huisartsen, 

netwerken en actieprogramma’s opzet om eenzaamheid te verminderen. 

De PvdA wil in aanvulling op de vrijwilligerspas en de mantelzorgpas een seniorenpas. Hiermee wordt het voor 

ouderen (financieel) eenvoudiger aan activiteiten in de stad deel te nemen.  

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. De PvdA vindt daarom dat maatschappelijke organisaties die 

zich inzetten voor het bestrijden van eenzaamheid en het leven proberen beter maken voor mensen, op handen 

moeten worden gedragen. Waar mogelijk faciliteert de gemeente deze instellingen, bijvoorbeeld door goede en 

betaalbare huisvesting ter beschikking te stellen, een financiële bijdrage in de tegemoetkoming van de kosten, 

of te ondersteunen bij organisatorische kwesties. Zeker vrijwilligersorganisaties mogen nooit op straat komen te 

staan doordat ze uit een gemeentelijk pand moeten verhuizen zonder goed alternatief.  
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Deel 2: Een mooie en duurzame stad in 2022 
 

 

 

In dit deel komen onze plannen voor de inrichting van de stad, verkeer en vervoer, milieu en de openbare ruimte 

aan bod. De ruimtelijke sector staat ook in het teken van het vergroten van de sociale stijging, waarbij welzijn, 

duurzaamheid en ontplooiing voor ons kernbegrippen zijn.  

Iedere Schiedammer heeft recht op een betaalbare en fatsoenlijke woning. Daarom moeten de slechte sociale 

huurwoningen zo snel mogelijk worden gerenoveerd of gesloopt zodat er nieuwe kunnen worden gebouwd. In 

Schiedam is in 2022 meer gebouwd voor jongeren en ouderen. Schiedam is een dichtbebouwde stad. Om de stad 

leefbaar te houden wordt het bestaande groen gekoesterd en worden nieuwe bedrijven en huizen zoveel 

mogelijk geconcentreerd langs openbaarvervoerlijnen. Veel wijken moeten verder worden herontwikkeld, zoals 

Oost, West, Nieuwland en Groenoord, zodat de achterstanden van deze wijken worden ingelopen.  

Schiedam wordt samen met de Schiedammers gebouwd. Bij herontwikkeling van wijken en de ontwikkeling van 

renovatie- en nieuwbouwplannen worden altijd buurt- en wijkbewoners betrokken die mee mogen beslissen 

over de toekomst van hun wijk. De basishouding van de gemeente is hierbij altijd positief.  

Bij herontwikkeling bouwen we niet meer gescheiden woonwijken, kantoorlocaties en recreatievoorzieningen, 

maar worden deze gemengd als hierdoor niet onevenredige overlast ontstaat. Hierdoor ontstaat een levendiger 

en veiliger stad. Gebouwen worden daarbij zoveel mogelijk zo gebouwd dat er in de toekomst een andere 

bestemming aan gegeven kan worden. Ook zijn we in 2022 een eind opgeschoten met het vernieuwen van de 

sociale huurvoorraad, zodat iedereen een fatsoenlijk huis heeft, en zijn veel woningen gebouwd in het 

middensegment waar nu een tekort aan is. 

Schiedam is in 2022 ook een stad voor studenten. Er zijn veel studentenwoningen gebouwd rondom het station 

en zo dragen studenten bij aan de levendigheid en het in stand houden van voorzieningen in Schiedam. Als 

studenten in Schiedam komen wonen, is er een grotere kans dat zij na hun studie in Schiedam blijven wonen en 

een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de lokale economie. 

Schiedam loopt in 2022 voorop op milieugebied. Er wordt veel gedaan aan energiebesparing; lokale initiatieven 

om gezamenlijk groene energie op te wekken bloeien. Elke sociale huurwoning is geïsoleerd, heeft dubbel glas 

en kent geen geisers meer. Verder is de groene ruimte in Schiedam beschermd en van een hoger kwalitatief 

niveau. 

De PvdA Schiedam wil de duurzame stadsvernieuwing stimuleren en daartoe een fonds voor duurzaamheid en 

wijkvernieuwing starten. Samen met Schiedammers, maatschappelijke organisaties en Woonplus worden de 

plannen voor de besteding van het fonds uitgewerkt.   
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Schiedam wil het openbaar vervoer fors stimuleren door de aanleg van nieuwe tram- en metrolijnen en zet er bij 

Rijk en regio volop voor in dat deze worden gebouwd. Voor vervoer binnen Schiedam is daarnaast de prioriteit 

het instellen van een ringbus en de introductie van nieuwe vormen van mobiliteit voor mensen die behoefte 

hebben aan vervoer voor de voordeur, zoals het Argosmobiel. Ook is het openbaar vervoer gratis voor minima, 

met een uitbreiding van AOW’ers. Om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen krijgt iedere naar of 

binnen de stad verhuisde Schiedammer voor drie maanden gratis openbaar vervoer. 

Schiedam is in 2022 een fiets-, voetgangers- en OV-vriendelijke stad. Bij het opknappen van wegen en wijken 

staan deze vervoersvormen centraal. De ruimte voor het autoverkeer in de binnenstad is verder teruggedrongen, 

waardoor voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Hierdoor kunnen extra functies worden toegevoegd die 

het centrum verlevendigen waardoor de aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen wordt vergroot. De stad 

wordt aantrekkelijker voor bezoekers, onder meer door de wegen naar de stad er veel aantrekkelijker te laten 

uitzien.  
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Hoofdstuk 8: Ruimtelijke Ordening 

 

 

Zorgvuldige inrichting 

 

Schiedam is een stad waarin ruimte schaars is, de Schiedamse bevolkingsdichtheid is enorm. Schiedam is 

bovendien een oude stad waarin natuur en groen schaars zijn. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied 

van wonen, werken, verkeer en milieu. De PvdA vindt daarom dat er goed nagedacht moet worden over de 

inrichting van onze stad en hanteert hierbij vier uitgangspunten. 

De PvdA wil: 

 zoveel mogelijk mengen van wonen, werken en recreëren; 

 bouwen langs lijnen van hoogwaardig openbaar vervoer; 

 herontwikkeling van stadsdelen die niet goed functioneren, met aandacht voor kwalitatief 

hoogwaardige sociale woningbouw en bouwen voor het middensegment; 

 behoud en uitbreiding van kwalitatief hoogwaardig groen. 

Uitgangspunten Ruimtelijke Ordening 

 

Allereerst hanteert de PvdA het principe van zoveel mogelijk functiemenging. Door functies als wonen, werken 

en recreëren meer met elkaar te mengen ontstaan er levendiger wijken waarin het prettig verblijven is en 

voorzieningen efficiënt gebruikt kunnen worden. Bovendien worden de afstanden tussen wonen en werken 

verkort, wat tot minder verkeer leidt. Uitgangspunt hierbij is dat bedrijven wel binnen een leefgebied passen en 

niet, of slechts in beperkte mate overlastgevend zijn. 

Functiemenging en duurzaam en aantrekkelijk bouwen houden wat de PvdA betreft niet alleen in dat 

verschillende functies door elkaar heen worden gebouwd, maar dat gebouwen ook flexibel worden gebouwd 

voor meerdere functies. We weten niet de behoefte van de stad over twintig, of vijftig jaar. Daarom moeten 

nieuwe gebouwen zoveel mogelijk zo worden neergezet dat ze geschikt zijn voor meerdere functies.  

Ten tweede wenst de PvdA dat er gebouwd wordt in hoge dichtheden langs de assen en bij de knooppunten van 

hoogwaardig openbaar vervoer. Om duurzame ontwikkelingen op het gebied van vervoer mogelijk te maken en 

het milieu en de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren, is het noodzakelijk dat iedereen toegang heeft tot het 

openbaar vervoer. 

Ten derde wenst de PvdA dat stadsdelen die niet goed functioneren worden herontwikkeld. Gebieden in onze 

stad die verloederd zijn of dreigen te raken, moeten worden aangepakt. De PvdA wil dat dit samen met 

bewoners, pandeigenaren en woningcorporaties gebeurt. Het behoud van historische bebouwing is bij 

herontwikkeling een sterk uitgangspunt, omdat de PvdA het belangrijk vindt om de historische herkenbaarheid 

en eigenheid van Schiedam in stand te houden. Waar nieuwbouw komt, moet dit passen in de wijk. Plannen 

moeten samen met de buurt worden ontwikkeld. Centraal staat bij herontwikkeling dat ook gebouwd wordt voor 

de bestaande bewoners. Zij moeten altijd kunnen terugkeren naar hun wijk als ze dat willen. 

Vierde uitgangspunt voor de PvdA is dat groen wordt behouden. Kwalitatief hoogwaardig groen, en ruimte in het 

algemeen, is schaars in Schiedam. Het groen dat er is moet gekoesterd worden en behouden blijven. Indien er 

ruimte vrij komt, pleit de PvdA ervoor om deze ruimte (tijdelijk) te benutten voor meer groen. 
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Functiemenging 

 

Een start om functiemenging te bevorderen is door van Schiedam ook een stad voor studenten te maken. Als 

studenten in Schiedam komen wonen, is er grotere kans dat zij na hun studie in Schiedam blijven wonen en een 

waardevolle bijdrage blijven leveren aan de lokale economie. Door de positie van Schiedam tussen de 

universiteiten en hogescholen van Delft en Rotterdam, door de uitstekende mogelijkheden om vanaf Schiedam 

Centrum met het OV te reizen en met de oude binnenstad heeft Schiedam alle elementen om meer een 

studentenstad te worden. Studenten zorgen voor gezelligheid en dynamiek in de binnenstad. 

Er zijn verschillende manieren waarop we studentenhuisvesting mogelijk willen maken. Enerzijds door studenten 

te huisvesten in oude kantoren in de buurt van de binnenstad, anderzijds door gebieden in of nabij de binnenstad 

hiervoor beschikbaar te stellen, zoals Schieveste.  

De PvdA wil bestemmingsplanvrij bouwen, maar wel binnen bepaalde grenzen op het gebied van beeldkwaliteit. 

Hiermee worden gebieden gecreëerd met hoogwaardige werkgelegenheid en veel levendigheid. Een voorbeeld 

hiervan is Schieveste. De PvdA is voorstander van de verdere ontwikkeling van Schieveste door het actief 

stimuleren van de bouw van onder andere woningbouw en het starten van kleine bedrijfjes die werkgelegenheid 

creëren.  

Pleinen zijn belangrijk en vormen vaak een centraal punt in de wijk. De PvdA is er voorstander van dat bij 

herinrichting van pleinen de ontmoetingsfunctie wordt gestimuleerd. Ook moet functiemenging bij voorkeur op 

pleinen plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is het Rubensplein, dat verlevendigd wordt door woningen boven 

winkels en kleine bedrijfjes. 

Herontwikkeling 

 

Een groot deel van de sociale huurvoorraad in Schiedam is verouderd. De PvdA vindt dat deze woningen 

vernieuwd moeten worden. Ook mensen met een klein inkomen hebben recht op een fatsoenlijke woning die 

goed onderhouden wordt en voldoet aan moderne normen op het gebied van isolatie en energiezuinigheid in 

het algemeen. Bij nieuwbouw moet ten minste 20% van de gerealiseerde woningen sociale woningbouw zijn, 

maar het liefst meer. In wijken waar veel sociale woningbouw wordt gesloopt, mag een hoger percentage worden 

teruggebouwd, indien Schiedammers naar hun oude omgeving willen terugkeren. Daarnaast is er behoefte aan 

meer woningen in het middensegment om makkelijker een wooncarrière binnen Schiedam te maken. Bij 

stedelijke vernieuwing dient voornamelijk, naast de nieuwe sociale woningbouw, in deze categorie te worden 

gebouwd. 

Om prettig wonen te bevorderen is het bovendien nodig oude stadswijken te herstructureren. Het gaat hierbij 

met name om Oost en West, maar ook om Nieuwland en Groenoord. De woningvoorraad in sommige delen van 

deze wijken is verpauperd en niet meer van deze tijd. In Nieuwland en Groenoord zijn samen met bewoners en 

instellingen al stappen gezet om dit te verbeteren: deze ontwikkeling moet krachtiger worden doorgezet. Oost 

is dringend toe aan extra impulsen. Ook bij dergelijke herstructureringen wordt bekeken of de randvoorwaarden 

aanwezig zijn om meer functiemenging mogelijk te maken. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken wil de 

PvdA een fonds instellen voor duurzame stadsvernieuwing. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 9 over milieu, 

duurzaamheid en verkeer.  

Particuliere eigenaren die hun bezit verwaarlozen vormen een belangrijk probleem in oude wijken. Daarom wil 

de PvdA stimuleren dat kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden samengevoegd, waardoor deze VvE’s 

aan slagkracht en professionaliteit winnen. De gemeente moet, samen met Woonplus, stimuleren dat slapende 

VvE’s geactiveerd worden. Het programma Particuliere Woning Verbetering moet worden voortgezet. 

Particulieren moeten goed worden ondersteund en een beroep kunnen doen op deskundigheid en begeleiding 

vanuit de gemeente.  
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Het Huurteam helpt mensen in de particuliere huurvoorraad om niet te veel huur te betalen in verhouding tot 

de ruimte en de staat van onderhoud van de woning. Er moet daarnaast een meldpunt huisjesmelkers komen, 

waar buurtbewoners, huurders en professionals misstanden kunnen melden.  

De PvdA wil dat de gemeente panden die in slechte staat zijn opkoopt en goedkoop of gratis aan nieuwe 

eigenaren aanbiedt die bereid zijn de verplichting op zich te nemen om dergelijke panden op te knappen. Verder 

moet woningcorporatie Woonplus aangesproken blijven worden op de maatschappelijke verantwoordelijkheden 

en gehouden worden aan gemaakte (prestatie-)afspraken. Zo moet Woonplus zijn woningbezit goed 

onderhouden. 

De PvdA is voorstander van een onderzoek naar de mogelijkheid om pandeigenaren in staat te stellen kapitaal 

te genereren voor onderhoud aan hun pand(en) door de verkoop van de eigen grond onder een pand aan de 

gemeente. De gemeente geeft deze grond vervolgens uit in erfpacht, waardoor pandeigenaren in staat gesteld 

worden het resterende bedrag in het onderhoud van hun pand te investeren. 

Naast de herontwikkeling van woongebieden, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de 

herontwikkeling van bedrijventerreinen en de plaatsing van bedrijven die erg hinderlijk zijn voor bewoners. Zo 

wenst de PvdA dat de Wilhelminahaven geherstructureerd wordt. Deze haven is in potentie een perfectie 

woonlocatie. De PvdA wenst door modernisering werkgelegenheid te behouden en tegelijkertijd het aantal 

woningen fors uit te breiden. De PvdA wil in dit gebied een combinatie van woningbouw en kleinschalige 

bedrijvigheid mogelijk maken, waardoor een zeer aantrekkelijk woon- en werkmilieu gecreëerd wordt. Met een 

multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum, die een schakel zal vormen tussen de stad en de haven. Het 

past binnen de ontwikkeling van dit gebied om dan ook hoogwaardig openbaar vervoer te bieden. 

De lopende herstructurering van bedrijventerreinen moet op tempo worden uitgevoerd en afgerond.  De PvdA 

wil ook woningbouw in Nieuw Mathenesse. Het is hierbij belangrijk dat duidelijke grenzen worden vastgesteld 

met betrekking tot waar kan worden gewoond in dergelijke gebieden en waar niet. Het vertrek van de glasfabriek 

biedt kansen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied nabij de Koemarkt.  
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Groene ruimte 

 

De PvdA acht het van groot belang dat het groen in Schiedam in stand blijft en mogelijk wordt uitgebreid. De 

PvdA vindt dat daarom het onderhoud van de openbare ruimte van hoge kwaliteit moet zijn. Om te zorgen dat 

het onderhoud op peil blijft, wil de PvdA dat er doorgegaan wordt met de meerjaren beheer- en 

onderhoudsprogramma’s. Het onderhoudsniveau van de stad in de wijken buiten het centrum moet omhoog. 

Naast goed onderhoud is het echter van belang groene gebieden in stand te laten. De PvdA wil de Groene Long 

intact laten. In de Groene Long en in het Beatrixpark mag niet gebouwd worden. De PvdA wil dat de schaarse 

hoeveelheid groen in onze stad beschermd wordt. Het doel van een park is om er te sporten, te recreëren en 

een volkstuin te onderhouden. Als op sportpark Thurlede door herschikking van sportvelden ruimte vrij komt, 

dient deze ruimte te worden benut om het groengebied van het park te vergroten, door bijvoorbeeld een groen 

evenemententerrein, of een openbaar multifunctioneel sportveld waar zonder vereniging gesport kan worden. 

Door de aanleg van de A4 zijn op het dak van deze snelweg sportvelden aangelegd. Door het beschikbaar komen 

van nieuwe sportvelden en de herschikking van bestaande velden, is op Harga ruimte ontstaan voor andere 

activiteiten en functies. De PvdA wil dit gebied verder ontwikkelen in een combinatie van wonen, werken en 

recreëren op een duurzame manier.  

Wanneer elders in de stad lege plekken ontstaan door sloop en gebrek aan financiële middelen om direct 

herbouw te realiseren, wil de PvdA dat deze plekken een groene invulling krijgen, zelfs al is het maar tijdelijk. De 

PvdA denkt hierbij aan het aanleggen van parkjes of het realiseren van stadstuinbouw, waarvan de oogst ten 

goede komt aan de voedselbank. 

De PvdA is voor de sluiting van Rotterdam The Hague Airport, ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven. Het 

vliegveld geeft veel overlast en draagt weinig bij aan de economie van het Rijnmondgebied. Met de 

hogesnelheidslijn is het bovendien mogelijk om binnen twintig minuten van Rotterdam naar Schiphol te reizen, 

en dat is sneller dan vanaf Rotterdam Centraal met het openbaar vervoer naar Rotterdam Airport. Als de 

luchthaven open blijft, dan mag dat in geen geval betekenen dat bestaande afspraken op het gebied van overlast 

worden opgerekt. 
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Hoofdstuk 9: Milieu, duurzaamheid en mobiliteit 

 

 

 

Schiedam is een dichtbebouwde stad met in en om de stad veel verkeer en industrie. Op veel milieuvervuiling 

hebben we geen invloed, maar op uitstoot waar we wel invloed op hebben wil de PvdA – samen met 

Schiedammers en organisaties – extra maatregelen nemen om het milieu te verbeteren. Een goed verkeer- en 

vervoersbeleid draagt ook bij aan een beter milieu, en stelt iedereen in de maatschappij in staat om mee te doen, 

ongeacht zijn of haar inkomen of mogelijkheden. 

De PvdA wil daarom: 

 milieuvriendelijke maatregelen en stadsvernieuwing stimuleren met miljoenenfonds voor duurzame 

stadsvernieuwing;  

 beter openbaar vervoer, waaronder een ringbus en onbemande busjes;  

 gratis OV voor  minima, AOW’ers en voor maximaal drie maanden voor huishoudens die naar of binnen 

Schiedam verhuizen. 

Een beter milieu 

 

De PvdA Schiedam vindt het belangrijk dat het milieu in Schiedam beter wordt. Schiedam ligt in één van de meest 

vervuilde gebieden van Nederland. Dit komt deels door factoren buiten Schiedam, zoals de haven en de 

chemische industrie. De PvdA wil daarom in regionaal verband een betere handhaving van milieunormen. 

De PvdA Schiedam is in principe tegen privatisering en dus tegen verkoop van de aandelen van Energiebedrijf 

Eneco. Op dit moment is door een meerderheid van gemeentes een traject gestart om te onderzoeken of de 

aandelen verkocht kunnen worden. Hiervoor is een commissie ingesteld die onderhandelt namens de 

aandeelhouders voor verkoop. In tweede kwartaal van 2018 wordt dit onderhandelingsresultaat bekend. 

Wanneer de Schiedamse raad besluit te verkopen, stelt de PvdA daaraan de volgende voorwaarden aan de partij 

waar de aandelen aan verkocht worden: 

 Eneco blijft een duurzame koers volgen; 

 de werkgelegenheid blijft gegarandeerd; 

 de aandelen leveren een marktconforme prijs op. 

 

De PvdA wil met de opbrengst van de verkoop van de aandelen een fonds scheppen waaruit duurzame en sociale 

energieprojecten voor Schiedammers kunnen worden betaald. Zo wil de PvdA dat alle sociale huurwoningen 

goed geïsoleerd zijn en dubbel glas hebben. Zo profiteren én het milieu én de mensen met de kleinste inkomens. 

Als de aandelen niet worden verkocht wil de PvdA dit fonds op een andere manier vullen, bijvoorbeeld door 

tegen een lage rente geld te lenen. 

Het is daarnaast belangrijk om zelf maatregelen te nemen om van Schiedam een zo duurzaam mogelijke stad te 

maken. Iedere Schiedammer die zijn steentje wil bijdragen aan een beter milieu, moet dat kunnen doen.  
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De PvdA wil daarom: 

 Inzet op energiebesparing in het algemeen en het stimuleren en faciliteren van lokale initiatieven. 
Hieronder vallen kleinschalige coöperatieve energiebedrijfjes die decentrale duurzame 
energieopwekking mogelijk maken en zorgen dat huishoudens genoeg energie weten op te wekken om 
niet langer een energienota te hoeven ontvangen. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk plaatsen 
van zonnepanelen op daken; 

 Oprichten van een groen loket. Hierbij geeft de gemeente informatie aan inwoners die maatregelen 
willen nemen om duurzaamheid te bevorderen; 

 Informatie over energie besparen en opwekken beter toegankelijk maken; 

 Het draagvlak voor de introductie van gasloze complexen en buurten bevorderen, onder meer door met 
vormen van collectieve inkoop van kooktoestellen en pannen, de overgang naar elektrisch koken te 
vergemakkelijken. 

 Pioniers in energiebesparing stimuleren en regelgeving aanpassen dat initiatieven mogelijk worden; 

 Onderzoek doen naar de mogelijkheden van het uitbreiden van walstroom in de havens.  
 

De PvdA wil dat de gemeente verder bevordert dat de duurzaamheid van woningen in Schiedam verbetert. 

Enerzijds door het huidige woningaanbod energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door met Woonplus af te 

spreken dat zij woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen in hun woningvoorraad doorvoeren, 

zonder dat de huur van Schiedammers wordt verhoogd. Anderzijds door het gebruik van energiebesparende 

maatregelen bij nieuwbouw te bevorderen en te verplichten dat nieuwe gebouwen energieneutraal worden 

gebouwd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat gebouwen met zonnepanelen worden gebouwd, of met 

warmtepompen. 

De openbare ruimte wordt wat de PvdA betreft op natuurlijke en ecologisch verantwoorde manier beheerd, 

onder andere door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd 

kapbeleid. Afvalbeleid dient daarnaast gericht te zijn op zoveel mogelijk gescheiden afvalinzameling. Vooral voor 

Schiedammers die wonen in appartementen wordt er nog weinig afval gescheiden. Hier moet beter beleid voor 

worden gemaakt. Er moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk plaatsen zijn waar mensen hun afval gescheiden 

kunnen aanbieden. Ook moet de hoeveelheid zwerfvuil bij de ondergrondse containers omlaag.  

De PvdA wil dat eisen op het gebied van duurzaamheid bij aanbestedingen en in bestemmingsplannen worden 
meegenomen. Uiteraard hoort de gemeente bij dit alles zelf het goede voorbeeld te geven en de duurzaamheid 
van de eigen gebouwen met de inzet van moderne technieken te verbeteren, zoals het plaatsen van 
zonnepanelen op publieke daken. 
 
De PvdA wil stimuleren dat mensen meer elektrische voertuigen aanschaffen door het aanleggen van meer 

oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door zelf 

elektrisch te rijden. 

Schonere en socialere mobiliteit 

 

Mobiliteit is een middel om mensen in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. Tegelijkertijd is 

mobiliteit een grote bron van luchtvervuiling. Om de luchtkwaliteit in Schiedam te verbeteren, moeten we 

nadenken over schonere manieren van mobiliteit. De PvdA zet daarom volledig in op beter openbaar vervoer, 

betere fietspaden en fietsenstallingen, prettige voetpaden en elektrisch vervoer. Bij de aanleg van nieuwe wijken 

en herinrichting van straten, staan deze vervoerswijzen voorop. Bovendien zetten we in op de verkleining van de 

afstand tussen wonen en werken, zodat mensen naar hun werk kunnen lopen of fietsen. 

De PvdA heeft oog voor de sociale functie van vervoer. Vervoer is een belangrijke factor voor mensen om deel 

te nemen aan de samenleving.  
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Prijs is een belangrijk instrument om mensen te verleiden van andere vervoerswijzen gebruik te maken. Ook is 

prijs een belemmering voor mensen met een klein inkomen om zich te vervoeren. Daarom wil de PvdA Schiedam 

dat op termijn al het openbaar vervoer gratis wordt. Omdat dit vanwege capaciteitsproblemen en kosten niet 

van vandaag op morgen kan, en de gemeente het rijk hier bij nodig heeft, kiest de PvdA voor een gefaseerde 

aanpak.  

In deze collegeperiode is het openbaar vervoer gratis geworden voor iedereen met een klein inkomen. Dit wil de 

PvdA krachtig voortzetten. De PvdA wil daarnaast dat openbaar vervoer als tweede fase gratis wordt voor alle 

Schiedammers die AOW ontvangen. Als mensen verhuizen, maken zij een nieuwe afweging omtrent de wijze van 

vervoer richting werk. Dit is een moment waarop de gemeente mensen moet stimuleren om het openbaar 

vervoer als volwaardig alternatief voor de auto te zien. De PvdA wil dit bereiken door tijdelijk, voor de duur van 

drie maanden, een gratis OV-kaart aan te bieden aan mensen die verhuizen naar of binnen Schiedam.  

Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast gratis OV zet de PvdA daarom in op hoogwaardig 

openbaar vervoer voor alle wijken in Schiedam: iedereen zou op maximaal 500 meter van een OV-punt als een 

tram- of metrohalte moeten wonen. Wij zetten in op openbaar vervoer dat op ruime tijden beschikbaar is, vaak 

rijdt en in staat is mensen overal naartoe te vervoeren. Reizen met het openbaar vervoer moet daardoor ook 

voor autobezitters als vanzelfsprekend worden ervaren.  

De PvdA wil bovendien dat er kleinschalig maatwerkvervoer als de Argosmobiel blijft en uitgebreid wordt, zodat 

minder mobiele Schiedammers ook vervoer hebben. Schiedam moet optimaal toegankelijk zijn voor mensen met 

een beperking. Daarom moeten alle bushaltes worden voorzien van een gelijkvloerse instap. 

Concrete maatregelen 

Om schoner en socialer vervoer mogelijk te maken, heeft de PvdA een aantal maatregelen in gedachte. Deze 

maatregelen zijn er voornamelijk op gericht vervoer te voet, per fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker te 

maken: deze vormen van vervoer moeten daarom prioriteit krijgen bij de inrichting van de stad. De PvdA wil 

daarom: 

 Bij herinrichting van wegen de fiets en lopen voorrang krijgen boven de auto. 

 Verkeerslichten zodanig instellen dat de prioriteit wordt gelegd bij een snelle doorstroming voor 

fietsers, voetgangers en openbaar vervoer.  

 Het centrum verder autoluw maken. De auto wordt verder teruggedrongen door minder parkeren op 

straat toe te staan. Met parkeergarages worden afspraken gemaakt dat ook bewoners daar kunnen 

parkeren.  

 Samen met bewoners willen we nadenken over oplossingen voor parkeerproblemen. Denk hierbij aan 

het aanleggen van (ondergrondse) parkeergarages bij nieuwbouwprojecten en het vinden van een 

oplossing voor de parkeerproblematiek in de oude wijken. 

 De minimum parkeernorm afschaffen voor woningen binnen de invloedssfeer van hoogwaardig 

openbaar vervoer. Nu nog moeten veel huizen en bedrijven van een minimum aantal parkeerplaatsen 

worden voorzien, zonder dat daar vaak behoefte aan is. De huidige parkeernormen belemmeren veel 

ontwikkelingen, leiden tot minder kwalitatieve ontwikkelingen, leegstand van parkeerplaatsen en 

zorgen bovendien voor meer automobiliteit waar uitstekende alternatieven beschikbaar zijn. 

 Dat er een goed busnet is, met name in wijken die nog niet voorzien zijn van een metro- of tramlijn. De 

gemeente moet daarom het initiatief nemen dat er een busringlijn komt die alle wijken met elkaar 

verbindt en die ervoor zorgt dat belangrijke voorzieningen binnen wijken goed bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer.  

 Dat er een onbemande pendel komt tussen de metrostations Vijfsluizen en Vlaardingen Oost.  
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 Dat in de buurt van OV-knooppunten veilige en gratis fietsenstallingen komen.  

 In wijken, met name de vooroorlogse, door middel van buurtinitiatieven meer fietsenstallingen 

realiseren.  

 In de stad een deelfietsensysteem komt, zodat bewoners zonder fiets er makkelijk een beschikbaar 

hebben. 

 Een stadsdistributiecentrum om de uitstoot van vrachtwagens tegen te gaan. Vrachtwagens leveren aan 

de rand van de stad voorraden af, die vervolgens met kleinere elektrische busjes vervoerd worden naar 

de eindbestemming in de stad. Doel hiervan is de luchtkwaliteit te verbeteren en de overlast voor 

inwoners te verkleinen door te voorkomen dat grote vrachtwagens de stad in rijden. 

De gemeente Schiedam kan echter niet alles zelf oplossen. De PvdA wil dan ook dat de gemeente op regionaal 

gebied pleit voor een aantal projecten. Allereerst wil de PvdA dat station Kethel zo spoedig mogelijk gerealiseerd 

wordt en dat de spoorlijn Delft – Schiedam viersporig wordt gemaakt. Station Schiedam Centrum moet uiteraard 

altijd een intercitystation blijven. De gemeente moet hier naar alle overheden op de sterkst mogelijkste manier 

voor blijven pleiten. 

Daarnaast wil de PvdA dat het tramnet met een aantal tracés wordt uitgebreid, waaronder  

 Woudhoek – Station Kethel – Station Schiedam Centrum 

 Marconiplein – De Gorzen – Wilhelminahaven – Vijfsluizen – Vlaardingen  

 Woudhoek – Delft Tanthof. 

De PvdA wil een uitbreiding van de metro door toevoeging van de stations Parkweg en Harga aan de Hoekse Lijn 

en realisering van een Zuidtangent Schiedam Centrum – De Gorzen – Waalhaven – Zuidplein – Kralingse Zoom.  

De PvdA wil dat Schiedam de hele dag wordt aangetakt op de Waterbus. Het bestaande experiment tussen de 

Maasboulevard en Heijplaat moet permanent worden en bovendien rechtstreeks naar Rotterdam gaan varen. 
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Hoofdstuk 10: Wijken en Wonen 

 

 

Betrokken bij de wijk 

 

De afgelopen raadsperiode heeft de PvdA Schiedam vrijwel steeds de verschillende wijken van Schiedam 

bezocht. We onderhielden contacten met wijkbewoners, bewonersorganisaties, buurtvertegenwoordigers, 

maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en ondernemers. Ook waren we (vrijwel) steeds aanwezig 

bij het wijkoverleg. De PvdA vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er speelt in alle wijken en deze 

bijeenkomsten leverden ons veel informatie op. De PvdA stelt in dit verkiezingsprogramma de wijk centraal bij 

het bieden van voorzieningen en heeft voor iedere wijk plannen. 

De PvdA wil de wijkgerichte aanpak voortzetten. Dit wordt gedaan door de participatie binnen de wijken verder 

te bevorderen en door de voortgaande ontwikkeling van meerjarige wijkplannen voor alle wijken. De komende 

jaren zal de betrokkenheid van de gemeente bij uw wijk nog belangrijker worden, de PvdA Schiedam zal daarom 

betrokken zijn en blijven bij alles wat er in uw wijk gebeurt. Om dit te benadrukken zal in dit hoofdstuk voor 

iedere wijk een aantal speerpunten voor de PvdA Schiedam worden benoemd. 

Een fijne leefomgeving 

 

De wijk moet een fijne leefomgeving bieden voor iedere Schiedammer. De PvdA wil dat iedere Schiedammer in 

een fatsoenlijke woning woont en dat iedere Schiedammer zich prettig kan voelen in een wijk die schoon, heel 

en veilig is.  

De PvdA wil dat woningen verbeterd worden en dat de voorraad sociale woningbouw voldoende is. De gemeente 

moet hierover afspraken maken met Woonplus en zich verantwoordelijk voelen om ook op andere manieren de 

voorraad sociale woningbouw positief te beïnvloeden. De bestaande voorraad sociale woningbouw moet goed 

worden onderhouden. Verloedering en overbewoning moeten worden tegengegaan en huisjesmelkers moeten 

door een integrale aanpak van brandweer, politie en bouw- en woningtoezicht blijvend worden aangepakt. Voor 

signalen over huisjesmelkers moet een meldpunt komen. De PvdA wil dat ondersteuning voor particuliere 

woningverbetering door blijft gaan, zodat particuliere huizenbezitters geholpen worden zelf hun woning op te 

knappen, of te renoveren. 

Het schoon, heel en veilig houden van wijken en parken staat centraal. Het groen in de wijk, de bestrating en 

speelvoorzieningen moeten schoon en veilig gehouden worden. Partijen als bewoners, RET, NS, Prorail, 

Rijkswaterstaat en politie moeten met elkaar in contact treden om goede oplossingen te vinden voor problemen 

als graffiti op onder andere viaducten, metro- en treinstations. De gemeente moet hierin een sturende rol 

hebben. De lichtblauwe brigade wordt in samenspraak met bewoners ingezet om problemen in de wijk op te 

lossen. 

Vooral het veiligheidsgevoel is van belang bij mensen. De gemeente houdt hier rekening mee bij herinrichting, 

bijvoorbeeld door verlichting en de inrichting van de openbare ruimte en neemt signalen van de Schiedammers 

serieus. 
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Samen met bewoners 

 

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen hun wijk. De gemeente 

moet zorgen dat organisaties, verenigingen, scholen, buurthuis, verhuurders, Woonplus, bewonersverenigingen 

en anderen gezamenlijk optrekken om initiatieven uit te voeren ter vergroting van het woonplezier en de 

onderlinge samenhang in de wijk. De PvdA wil dat in iedere wijk een ontmoetingspunt ontstaat om dergelijke 

contacten te verbeteren.  

Centrum en binnenstad 

 

De oude binnenstad vormt het hart van Schiedam. Met de vele monumenten en watergangen vormt onze 

binnenstad een uniek gebied binnen de Rijnmondregio. Het centrum vormt met een breed aanbod aan 

voorzieningen een ontmoetingsplek voor Schiedammers en is een uithangbord voor gasten en toeristen. De PvdA 

Schiedam heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om dit mogelijk te maken. 

In de laatste twee raadsperioden is er veel gebeurd in het centrum. De Lange Haven is opgeknapt, het project 

Schiekwartier is op stoom gekomen, de bibliotheek is verhuisd naar de Korenbeurs, en mede met steun van de 

PvdA is het Stedelijk Museum gered en is de samenwerking met het Jenevermuseum gegroeid. 

Ondanks alle langlopende investeringen en maatregelen in de binnenstad, toch blijft de (winkel-)leegstand nog 

steeds een probleem, ook na de economische crisis. De mogelijkheid om via internet spullen te bestellen heeft 

duidelijk gemaakt dat het huidige aanbod aan winkelruimte te groot is. Om het authentieke karakter van 

winkelen in Schiedam te behouden en te verstevigen wil de PvdA daarom: 

 De winkelfunctie verder concentreren in Broersvest, Broersveld, Lange Kerkstraat, Hoogstraat  en Dam 

en winkelstraten direct buiten de binnenstad afstoten. Dit moet het centrum, en met name de 

Hoogstraat ten goede komen.  

 De verstrekking van investeringssubsidies doorzetten. Dit om particulieren en bedrijven te stimuleren 

hun panden op te knappen en de rotte appels te verwijderen. 

 Inzetten op een mix van kleinschalige winkels en grotere ketens. Door middel van investeringssubsidies 

en goede contacten met grootwinkelbedrijven kan dit worden gerealiseerd. 
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De PvdA wil verder: 

 Meer woningen in het centrum. Een aantal terreinen moet worden herontwikkeld, zoals het voormalige 

Dirkzwagerterrein en het gebied rond de voormalige brandweerkazerne. Hier past volgens de PvdA een 

invulling met zoveel mogelijk behoud van historische panden, waarbij een hoge dichtheid wordt 

gerealiseerd van woningen die passen in de omgeving. Waar mogelijk wordt hierbij ook aan 

functiemenging gedaan waarbij er ruimte is voor kleinschalige bedrijvigheid.  

 Een goed beleid op het gebied van evenementen in de binnenstad zoals de Brandersfeesten en het 

Suikerzoet Filmfestival. Dit wordt door de centrumbewoners erg gewaardeerd.  

 Het vergunningenbeleid soepeler maken, zodat ondernemers meer vrijheid krijgen bij het organiseren 

van activiteiten. Overlast voor omwonenden dient hierbij wel binnen redelijke proporties te blijven.  

 De gebruiksmogelijkheden van het Stadserf moeten verder verruimd. Zo willen we de IJsbaan weer 

terug op deze locatie. 

 De verbinding tussen het Stadserf en het parkje bij de ruïne Huis te Riviere verbeteren. Hiervoor willen 

we een doorsteek vanaf het Stadserf realiseren. Ook zijn we voorstander van het vernieuwen van dit 

parkje. 

 Beter benutten van de Schiedamse binnenhavens. Ook moet gekeken worden naar uitbreiding van 

aanmeervoorzieningen voor historische en pleziervaartuigen.  

 De entrees van de stad aantrekkelijker maken, samen met Schiedamse kunstenaars. Bezoekers moeten 

vanaf de rijkwegen en de (metro)stations bij uitstappen gelijk kunnen zien wat voor mooie stad 

Schiedam is. 

Oost 

 

Oost is een vooroorlogse wijk met een hoge bevolkingsdichtheid. De wijk scoort laag in de ogen van de bewoners 

op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Doordat mensen ontevreden zijn verhuizen mensen sneller uit 

Oost, wat de sociale cohesie in de wijk niet bevordert en wat de binding die mensen met hun leefomgeving 

voelen aantast. 

Er is in Oost een grote behoefte aan herstructurering van delen van buurten. De PvdA wil dat in samenspraak 

met bewoners, Woonplus, gemeente en maatschappelijke instellingen wordt gewerkt aan de verdere 

herstructurering van buurten. Huizen moeten worden opgeknapt of gesloopt.  

De PvdA ziet, naast problemen, ook kansen in Oost. De voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer 

zijn erg goed. Ook liggen er grote kansen in de ontwikkeling van Schieveste, van het centrum en van de havens 

aan de zuidkant van de wijk. De wijk kan van deze ontwikkelingen profiteren. 
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De PvdA wil: 

 Doorgaan met het aanpakken van problemen die de leefomgeving in Oost minder prettig maken. Zo wil 

de PvdA dat er doorgegaan wordt met de aanpak van de problematiek rondom de huisvesting van 

Midden- en Oost-Europeanen.  

 Donkere plekken in de wijk beter verlichten.  

 In samenspraak met bewoners op basis van de gehouden ‘buurtschouwen’ periodiek kijken hoe en 

wanneer het aantal plekken waar bewoners zich onveilig voelen kan worden verminderd. 

 Dat de gemeente initiatieven blijft steunen als buurtpreventie en initiatieven zoals buurtwerkplaats en 

Buren van Oost. De PvdA is voor een nieuwe invulling van Kluphuis Oost. De wijk moet schoon en veilig 

worden. Dit vereist extra investeringen van de gemeente in onderhoud van de wijk. De PvdA wil dat de 

politie extra aandacht geeft aan het voorkomen van overlast op van ‘t  Hoffplein.  

 Door de doorontwikkeling van Schieveste en de havens aan de zuidkant kansen gecreëerd worden voor 

de inwoners van Oost. 

 Dat de openbare ruimte in Oost van goede kwaliteit is en schoon is. 

 Huisjesmelkers en wateroverlast aanpakken.  

 Dat de wijk hoog op de prioriteitenlijst blijft staan. De uitvoering van het wijkactieplan ‘Oost voor elkaar’ 

staat hierbij centraal.  

West 

 

West is een wijk met twee gezichten. Aan de ene kant heeft de wijk een mooie uitstraling door fraaie gebieden 

zoals ten zuiden van de Burgemeester Knappertlaan en bij het Julianapark. Anderzijds is er aan de BK-laan, en 

ten noorden ervan, veel dichte bebouwing met weinig groen ertussen. De leefbaarheid in deze delen van de wijk 

staat onder druk door leegstand van panden, maar ook door overbewoning en huisjesmelkers. 

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in particuliere woningverbetering. De PvdA wil dat dit beleid doorgezet 

wordt en dat mensen goed worden ondersteund bij het verbeteren van hun woning. De PvdA wil dat de komende 

jaren extra wordt ingezet op funderingsherstel en brandpreventie. Een groot probleem in West is de 

waterproblematiek in delen van de wijk. De PvdA wil dat er een duurzame oplossing voor dit probleem wordt 

gevonden. De PvdA wil daarnaast leegstand en overbewoning aanpakken door leegstandbelasting te heffen en 

particuliere huisjesmelkers aan te pakken.  

Om de leefomgeving prettiger te maken, wil de PvdA dat pleinen beter geschikt worden gemaakt voor sport en 

spel. Ook steunt de PvdA de initiatieven van bewoners bij wijkcentrum De Erker en BuurTvrouw. Maar ook 

initiatieven zoals Cultuur Borrelt in het Julianapark.  

Zuid 

 

Zuid is een dichtbevolkte wijk, die gekenmerkt wordt door zijn aparte en dorps aandoende karakter. De 

onderlinge samenhang van bewoners is groot en de bereidheid tot het nemen van initiatief is bij bewoners van 

de Gorzen groot. De PvdA koestert dit en wenst waar mogelijk initiatieven uit de wijk te ondersteunen.  

In de Gorzen bevindt zich een belangrijke winkelstraat, de Groenelaan. De aantrekkelijkheid van winkelen in de 

Groenelaan is mede door de aantrekkingskracht van Albert Heijn en nieuwe winkeltjes toegenomen, alhoewel 

het gevaar van leegstand door de toename van het kopen via internet op de loer blijft. De PvdA blijft de 

Groenelaan koesteren als dé winkelstraat van de Gorzen, die bovendien ook een belangrijke functie voor de wijk 

West heeft. 

Het gebied rondom de Maasboulevard heeft nieuwe impulsen gekregen. Op de plek van de voormalige 

kinderboerderij zijn voorzieningen gerealiseerd die een buurtfunctie hebben en passen bij het karakter van Zuid. 

De  functie van het Maasboulevardterrein blijft recreatief. 
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Een zorgpunt blijft het zwaar vrachtverkeer op de Havendijk. De PvdA wenst zwaar vrachtverkeer te blijven 

ontmoedigen. De Havendijk blijft ’s nachts voor het zware vrachtverkeer, met uitzondering van bijzonder zwaar 

vrachtverkeer gesloten. Een oplossing voor een deel van het vrachtverkeer, is het gebruik maken van een 

stadsdistributiecentrum. Vrachtwagens leveren hun goederen aan de rand van de stad af, waardoor de overlast 

binnen de stad beperkt wordt.  

Het parkeren in Zuid staat onder druk. Maatregelen en oplossingen dienen in goed overleg met de bewoners op 

maat plaats te vinden. Parkeren in de omgeving Havendijk dient niet opgelegd te worden, maar op maat, 

rekening houdend met de geldende parkeernormen, samen met bewoners ingevuld te worden. 

Bij de herinrichting van de Havendijk moet de leefbaarheid van de bewoners ook uit de directe omgeving 

gewaarborgd worden. Luchtvervuiling en geluidhinder moeten binnen de (wettelijke) norm te blijven.  

De Heilige Hartkerk in de Rijnstraat/ Lekstraat komt als gebouw vrij voor andere doeleinden. De PvdA ziet hier 

graag een combinatie van woningen en een ontmoetingsruimte.  

In het kader van de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en omgeving wordt een ‘hernieuwd’ zwembad 

Zuid, mogelijk in een multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum, gerealiseerd. Sport- en beweegactiviteiten 

vinden in de wijk versnipperd plaats en kunnen daar geconcentreerd worden. Dit nieuwe centrum vormt de 

schakel tussen stad en havens. De ideeën van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid worden nadrukkelijk bij 

de planvorming betrokken.  

De culturele activiteiten in de wijk blijven welkom, de ruimtes hiervoor blijven beschikbaar.  

Nieuwland 

 

Nieuwland is een grote wijk met veel inwoners. In de wijk zijn al veel voorzieningen aanwezig. Er is goed openbaar 

vervoer, er zijn veel winkels en er is een wijkcentrum. Het eenzijdige, soms verouderde, woningaanbod moet 

verder worden vernieuwd. Daar zijn al veel concrete plannen voor die moeten worden uitgevoerd, zoals rond de 

Parkweg. 

Dit willen we krachtig doorzetten, onder andere door Woonplus op haar verantwoordelijkheid als sociale 

verhuurder te wijzen en te houden aan gemaakte afspraken. Door het gevarieerde woningaanbod komen meer 

koopkrachtige Schiedammers naar de wijk, wat kansen biedt voor lokale ondernemers. Alle sociale 

huurwoningen moeten op een fatsoenlijk niveau zijn.  

De PvdA wil de komende jaren blijven inzetten op verbetering van deze wijk, in navolging van het 

wijkactieprogramma. De PvdA wil met bewoners in overleg om te kijken hoe er met groen in de wijk moet worden 

omgegaan. Ook wil de PvdA dat begraafplaats en crematorium Beukenhof goed met het openbaar vervoer 

bereikbaar is. 

Groenoord 

 

De wijk Groenoord is als wijk volop in ontwikkeling. Op dit moment is er in Groenoord een herstructurering bezig. 

Er worden veel nieuwe woningen gebouwd als vervanging van verouderde woningbouw, waardoor er een 

gedeeltelijk nieuwe wijk ontstaat. Er wordt voornamelijk gebouwd aan seniorenwoningen en 

eengezinswoningen. Er is echter wel een achterstand op de herstructureringen ontstaan, de PvdA vindt het van 

belang dat deze achterstand wordt ingelopen. 

Er is in de wijk veel activiteit om de sociale infrastructuur en de sociale cohesie te verbeteren. De PvdA wil dat in 

overleg met de bewoners verder wordt gewerkt aan verbetering van de sociale samenhang, zoals dit nu ook al 

gebeurt op plekken als het Zimmertje en de twee Groenoordhuizen.  
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De herstructurering van de wijk biedt kansen om nieuwe impulsen te geven aan voorzieningen voor jongeren, 

starters en ouderen. In overleg met bewoners moet worden bekeken hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.  

De PvdA wil dat zwerfafval wordt tegengegaan door verkeerd aanbieden van afval te beboeten. Het is van groot 

belang dat de omgeving van het Bachplein en het Hof van Spaland wordt gemoderniseerd en een aantrekkelijk 

en modern centrum met een divers aanbod aan winkels en voorzieningen ontstaat. Het dakpark boven de A4 

moet zo snel mogelijk een echt park worden met bomen, ander aantrekkelijk groen en beplanting. De huidige 

invulling is een te saaie dijk.  

Kethel, Bijdorp en Tuindorp 

 

De wijken Kethel, Bijdorp en Tuindorp zijn wijken in Schiedam die goed functioneren. Wijkbewoners zijn relatief 

tevreden over hun wijk en buurt en waarderen het aparte karakter ervan. De PvdA wil dat het aparte karakter 

van Bijdorp en het dorp Kethel beschermd wordt. 

Voor Tuindorp is het van belang om de ontwikkelingen van de bebouwing in sportpark Kethel goed te volgen. De 

PvdA staat bebouwing in dit deel van Schiedam uitsluitend toe als gegarandeerd wordt dat de Groene Long intact 

blijft. De komende jaren zal de PvdA de bouwactiviteiten dan ook nauwlettend volgen. De PvdA wil het 

wijkcentrum van Tuindorp behouden als dé ontmoetingsplaats  voor de wijk, die gerund wordt door vrijwilligers. 

Woudhoek, Spaland en Sveaparken 

 

De wijken Woudhoek, Spaland en Sveaparken zijn relatief nieuwe wijken. Bewoners vinden het er over het 

algemeen erg prettig wonen. Er zijn echter nog genoeg verbeterpunten. Parkeerproblemen, overlast door 

jongeren en achterstallig onderhoud van de openbare ruimte worden door bewoners als grootste knelpunten 

ervaren. De PvdA wil dat samen met bewoners van de Woudhoek een opzet voor de sociale wijkaanpak wordt 

gemaakt. De PvdA wil dat het gebruik en de activiteiten van wijkcentrum De Brug verder worden gestimuleerd, 

ook voor jongeren.  

De PvdA wil dat in samenspraak met bewoners en jeugd wordt gezocht naar een oplossing voor de 

‘jongerenproblematiek’. De realisering van voorzieningen voor jongeren in de wijk staat hierbij centraal. Er moet 

bovendien een verdere invulling van een naar leeftijd gedifferentieerd aanbod van speelplekken voor de jeugd 

komen, zoals vastgelegd is in het gemeentelijke speelruimteplan. 

Het parkeren bij winkelcentrum Geuzenplein verdient onze aandacht. De PvdA wil dat de tram wordt 

doorgetrokken naar het toekomstig station Schiedam Kethel en er bij het rijk wordt gelobbyd om realisering van 

dit station zo spoedig mogelijk te realiseren. 

Het dakpark boven de A4 moet zo snel mogelijk een echt park worden met bomen, ander aantrekkelijk groen en 

beplanting. De huidige invulling is een te saaie dijk.  

De aansluiting van de wijken op het groen is voor de PvdA erg belangrijk. Er moet aandacht komen voor het 

Poldergebied. Bovendien moet samen met de wijken worden gekeken naar de verdere ontwikkeling van ‘De 

Schiedamse Poort’ van en naar Midden Delfland. Hierbij wordt samengewerkt met natuurcentra als De Boshoek. 

De wijk moet schoon zijn, met oog voor zorg en vergrijzing. De PvdA is voorstander van het organiseren van 

evenementen die vergelijkbaar zijn met Cultuur Borrelt in Schiedam West.  
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Hoofdstuk 11: Financiën en Bestuur 
 

 

 

Ondanks de forse rijksbezuinigingen van de afgelopen jaren staat Schiedam er financieel relatief gezond voor. 

Nu het beter gaat met de economie ligt het voor de hand dat de komende jaren meer geld te besteden is. De 

PvdA wil dat er verstandig wordt geïnvesteerd in de stad: niet alleen in stenen, maar vooral in mensen. De PvdA 

vindt verder dat de gemeentelijke organisatie efficiënt moet zijn.  

Effectief personeelsbeleid 

 

Het uitgangspunt voor de PvdA is dat er zoveel mogelijk uitvoerende ambtenaren moeten zijn en zo min mogelijk 

management. Het uiteindelijke doel voor de PvdA is om het aantal managementlagen tussen het college van 

burgemeester en wethouders en de werkvloer zo klein mogelijk te maken. Op deze manier kan snel en efficiënt 

worden ingespeeld op veranderingen in de stad en in de samenleving. 

Bovendien acht de PvdA Schiedam het uitbesteden van gemeentelijke diensten geen doel op zich. De PvdA is van 

mening dat uitbesteding aantoonbaar goedkoper en efficiënter moet zijn, op de korte én op de lange termijn. Bij 

voorkeur gaat het hierbij alleen om gevallen van inhuur van zeer specialistische kennis die de gemeente zelf niet 

heeft, maar zal nooit meer dan 10% van de totale loonsom bedragen. Payroll-constructies worden door de 

gemeente niet benut. De PvdA ziet het beperken van het aantal uitbestedingen bovendien als een manier om de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid bij de gemeente zelf te houden. Wij willen als PvdA weten 

wat er gebeurt en wij willen hierop invloed uit kunnen oefenen. 

Bestuur 

 

De PvdA staat voor een bestuursstijl waarin Schiedammers actief mee kunnen doen over zaken die hun bezig 

houden. De gemeente gaat actief naar Schiedammers toe als er nieuw beleid wordt ontwikkeld en als er plannen 

bestaan die Schiedammers raken. De gemeente luistert actief naar Schiedammers en zet in op coproductie van 

beleid met burgers. De PvdA zelf zal doorgaan met het organiseren van contacten nieuwe stijl en zet alle 

mogelijke middelen in om optimaal contact te onderhouden met Schiedammers.  

Het bestuur van Schiedam moet bovendien inspelen op een veranderende rol van de overheid. Schiedammers 

komen zelf steeds vaker met initiatieven. De PvdA acht deze initiatieven zeer waardevol voor de stad en vindt 

dat het gemeentebestuur dergelijke initiatieven moet aanmoedigen, verwelkomen, ondersteunen en waar nodig 

faciliteren. Ideeën die voortkomen uit het G1000-traject worden positief ontvangen en – indien mogelijk – in 

contact met de gemeentelijke organisatie verder ontwikkeld tot concrete voorstellen. 

 De gemeente legt bovendien vesrantwoording af over haar beleid en het gemeentebestuur streeft hierbij naar 

maximale transparantie, bijvoorbeeld door middel van een verder ontwikkeld burgerjaarverslag. Kortom de 

communicatie met de burgers van Schiedam moet helder, betrouwbaar, eenduidig en bereikbaar zijn. Dat geldt 

eveneens voor de communicatie bij de uitvoering van werkzaamheden van bedrijven die taken in opdracht van 

de Gemeente Schiedam uitvoeren. 
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Grondbeleid 

 

De PvdA Schiedam wil ook op lange termijn door middel van erfpacht sturen op het realiseren van projecten en 

het inzetten op vernieuwing van de stadseconomie. Grondpolitiek is een van de weinige middelen die de 

gemeente heeft om hier echt invloed op uit te oefenen. De PvdA vindt daarom dat het nastreven, de verkoop 

van gronden, nooit een middel mag zijn om begrotingsevenwicht te realiseren. De PvdA streeft ernaar om grond 

alleen nog uit te geven in erfpacht. 

Lokale heffingen, bedrijven en samenwerkingsverbanden 

 

De PvdA streeft ernaar om gemeentelijke diensten tegen kostendekkende tarieven aan te bieden. Parkeergelden 

mogen alleen worden gebruikt voor uitgaven die ten goede komen van de mobiliteit in Schiedam. De PvdA 

Schiedam streeft er bovendien naar nutsbedrijven weer zoveel mogelijk in Schiedams gemeenschapsbezit te 

verkrijgen. Zo is de Irado deels een Schiedams bedrijf en hoort de Irado dit ook in de toekomst te blijven. Voor 

Eneco wordt onder voorwaarden een uitzondering gemaakt (zie ook het hoofdstuk milieu en mobiliteit).  

De PvdA vindt dat de gemeente ambtelijk moet samenwerken met onze buurgemeenten als dit tot 

kostenvoordelen en een betere kwaliteit van producten en diensten leidt. Ook moet worden geprobeerd met de 

ons omringende gemeentes een sterke lobby te voeren richting hogere overheden en regionale nutsbedrijven 

als het Schiedamse of regionale belang in het geding is. 
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Kandidatenlijst Gemeenteraad 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Nummer Naam 

1. Petra Zwang 

2. Bilal Badri 

3. Hanke Clausen 

4. Peter Groeneweg 

5. Jessica Silva 

6. Arthur Smit 

7. Bart Overzier 

8. Jos van Setten 

9. Max van Tongeren 

10. Ger Ubink 

11. Ronald Jaggie 

12. Mario Stam 

13. Aad Wiegman 
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