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Van de voorzitter 

                      Beste partijgenoot, 
 
                      Terwijl Nederland inmiddels enigszins lijkt te zijn 'gewend' aan  
                      Corona, blijft het voor iedereen oppassen. Als partij doen wij  
                      ook ons best daarin.  We hebben laatst de eerste A.L.V. ge- 
                      houden sinds Corona, waarbij door iedereen goed afstand is 
gehouden. Toch was het fijn de aanwezigen persoonlijk weer te zien, en 
ideeën uit te wisselen.  Daarbij snappen we dat niet iedereen het verant-
woord vindt om bijeenkomsten bij te wonen, hoewel we ons braaf aan alle 
regels houden. Neem dan ook vooral contact met ons op indien u daar 
behoefte aan heeft.  
 
Onze fractie blijft de komende tijd aandacht vragen voor de problemen die in 
Schiedam spelen, op verschillende gebieden. Corona verergert de situatie in 
vele opzichten, en dat vergt extra oplettendheid van ons. Daarbij gaan we 
langzaam richting de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  Op de eerst 
volgende A.L.V. ( 19 november ) zullen de eerste beslissingen worden ge- 
nomen daarover. Als partij is het in dat opzicht van het grootste belang om in 
contact te komen en te blijven met de stad, met de wijken, met de inwoners.  
 
Tot slot heeft u per e-mail misschien al gelezen dat ik zal stoppen als 
voorzitter van het bestuur, en me verder zal blijven inzetten als 'gewoon' 
bestuurslid. Tijdgebrek is daar de belangrijkste oorzaak van.  
Kandidaten voor de voorzittersfunctie kunnen zich melden bij het bestuur 
(schiedam@pvda.nl), ook voor een kop koffie om eens ideeën uit te 
wisselen.  
 
Voor nu wens ik u veel leesplezier met deze nieuwe editie van de 
Voorwaarts, waar zoals altijd weer veel tijd en energie in is gestopt door de 
redactie. Past u alstublieft goed op uzelf en uw omgeving, en hopelijk 
kunnen we elkaar weer (op gepaste afstand) begroeten.  
 
Hartelijke groet, Remko Mooi 
 

mailto:schiedam@pvda.nl
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                         Van de fractie voorzitter 

                         Alweer voor de zesde keer zwem ik samen met Miriam en  
                         Dani van Boxtel mee met de Branderszwemtocht.  Als de  
                         Branders Bikkels zwemmen wij anderhalve kilometer met  
                         als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting 
Spieren voor Spieren.  Een stichting die ons nauw aan het hard licht. 
Immers, wij hebben van dichtbij gezien hoe 
verwoestend A.L.S. is.  Onze stoere ome 
Geer, die steeds meer moest inleveren.  
 
Wij starten 26-09-2020 aan de Lange 
Haven, rond 3 uur. Wij zwemmen niet snel, 
maar lachen veel en genieten van alle 
toeschouwers langs de kant.  
De Branderszwemtocht, een mooie 
Schiedamse traditie, een mooie familie 
traditie.  

 
Samen voor Schiedam – Aad verbeek 

Het waarderen van buurtinitiatieven valt te verkiezen boven ideeën die 
worden opgelegd en meestal niet worden gedragen door bewoners. Ieder 
idee dat van buiten de wijk komt moet worden getoetst aan wat in de wijk 
speelt. Bewoners zijn de beste deskundigen die weten wat er in de wijk 
gebeurt en wat er wel of niet moet gebeuren. Het is bijgevolg noodzakelijk 
dat naar de inbreng vanuit de wijk moet worden geluisterd en dat die inbreng 
moet worden gewaardeerd. Met bewoners of vertegenwoordigers vanuit 
bewoners moet worden overlegd waar de keuzes liggen. 
 
Iedere bewoner heeft te maken met alle aspecten van het leven. Het is te 
verkiezen dat de verschillende groeperingen zoals een bewonersorganisatie 
of een eetgroep, samenwerken opdat zij elkaar optimaal aanvullen.  
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Aanpakken van problemen vanuit één aspect zal niet altijd tot een goede 
oplossing leiden. Een bewonersorganisatie richt zich op bouwkundige zaken 
en huurderszaken. Een WOT, het wijkondersteuningsteam, kan hulp bieden 
bij financiële zaken. Als dergelijke organisaties toenadering tot elkaar 
zoeken kunnen ze met bewoners tot een beter eindresultaat komen. Je kan 
tenslotte je lekkage niet verhelpen als je geen geld hebt. 
Om een buurtinitiatief van de grond te krijgen is er een persoon nodig die het 
vertrouwen van de bewoners geniet en ook deelneemt aan de activiteiten. 
Het is zaak dat deze persoon voldoende sociale vaardigheden bezit en één 
en ander kan regelen als dat van toepassing is. Niet iedereen bezit diezelfde 
vaardigheden en een dergelijke functie kan je niet direct op een willekeurige 
vrijwilliger projecteren. Het komt regelmatig voor dat willekeurige bewoners 
niet voor elkaar onder willen doen. Om een goede sfeer en duidelijkheid te 
krijgen is sturing vanuit een centrale figuur, zoals hierboven beschreven, 
onmisbaar. 
 
In Schiedam-Oost zette een bewoner een buurtpost op met het idee om 
mensen met elkaar in contact te brengen.  
Iedere week wordt een maaltijd bereid door een bewoner. Deze kok krijgt 
ondersteuning door andere bewoners met zaken als snijwerk of koken.  
Iedere deelnemer betaalt een schappelijke prijs voor zijn deelname aan de 
maaltijd. Daarnaast wordt iedere week een koffieochtend georganiseerd 
waar ook diverse wederwaardigheden worden uitgewisseld. Je hoort hoe 
ieder denkt over zijn of haar leven en wat er bij ieder dwars zit. 
Het resultaat is dat je mensen leert kennen die bij je in de buurt wonen en er 
een grote sociale samenhang in de wijk ontstaat. Zo zoeken sommige 
bewoners elkaar op bijvoorbeeld met oudjaar of zitten buiten op een bankje 
in de zon. 
We moeten ons niet richten op een kant-en-klaar eindproduct maar op het 
proces tussen gebruikers en bedenkers om tot een goed eindproduct te 
komen.  
We moeten het samen doen.  
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 Bezoek aan J & S  
 
Schiedam kent een aantal initiatieven die goud waard zijn. Martin Stolk en 
Mieke Wigmans, die samen Jeugd & Senioren opgericht hebben is daar een 
voorbeeld van. In de afgelopen jaren hebben zij samen met een mooie 
groep vrijwilligers een grote hoeveelheid activiteiten in gang gezet. 
Activiteiten die jong en oud samen brengen. Activiteiten die jongeren een 
steuntje in de rug geven bij het opgroeien. Activiteiten met zorg voor het 
geluk van de senioren in de wijk.  
Al die bezigheden maken dat de thuisbasis aan de Groenelaan uit zijn jasje 
groeide. Afgelopen zomer hebben zij keihard gewerkt om het pand een 
metamorfose te geven. En omgetoverd in een plek waar gekookt kan 
worden, waar taarten gebakken kunnen worden. Inclusief een hoekje waar 
een beauty behandeling gegeven kan worden: hand massage en nagels 
lakken.  
Vrijdag zijn Joke de Haan, Aad Verbeek en Petra Zwang op bezoek 
geweest. Natuurlijk kwamen ze niet met lege handen. Cakemeel van de 
molen voor de taartenbakkers. We zijn gastvrij ontvangen, met koffie, thee 
en wat lekkers. Na de rondleiding hebben we gesproken over de activiteiten, 
mooie successen, haar contacten in de wijk en nieuwe plannen. Kortom een 
middag die ook ons inspireert. 
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 Kleine bouwlocaties worden ingevuld 
 
Voor enkele vrije plekken in de openbare ruimte heeft het 
college van B&W begin september 2020 het plan om daar 
huizenbouw te realiseren, bekrachtigd. 
Zes ontwerpers beoordelen de ruimte en begin november 
worden ideeën beoordeeld; 3 ervan gaan door, voor elk  

plan zal een projectontwikkelaar een ontwerp maken. Daar wordt er 1 van 
uitgekozen door B&W.  
Deze zogenaamde “postzegel” locaties liggen vaak dichtbij bestaande 
bebouwing; de omwonenden worden geïnformeerd en kunnen  verder 
telefonisch contact opnemen over de plannen en het tijdspad dat gevolgd 
moet worden. 
De mogelijkheid om een digitale inloop bijeenkomst te organiseren wordt 
aangeboden; bewoners kunnen dat aanvragen via de mail. Door het corona 
tijdperk is het moeilijk meerdere mensen tegelijk in een ruimte te ontvangen. 
Het is mogelijk om telefonisch of via beeldtelefoon informatie te krijgen. Een 
digitale inloop bijeenkomst kan aangevraagd worden. 
Het is belangrijk als direct omwonenden van zo’n postzegellocatie zich 
verdiepen in de vormgeving en mogelijkheden van een verandering in hun 
woonomgeving; zij kennen de huidige woonsituatie en kunnen goede 
suggesties en ideeën aandragen om een passende oplossing te realiseren 
die hun woonomgeving ten goede komt. Neem het initiatief en volg de 
ontwikkelingen voor jouw woonomgeving en je weet wat gerealiseerd in jouw 
buurt. 
 

                                         Orange 
Orange the world 

 
                                  Vanaf 25 november kleurt de wereld oranje. En dat  
                                  heeft dan niets met het Nederlands elftal of schaatsen  
                                  te maken. Maar die twee weken staat geweld tegen  
                                  vrouwen Centraal. Over heel de wereld worden vele  
                                  gebouwen oranje gekleurd. Geweld tegen vrouwen,  
                                  tegen meisjes is niet iets wat alleen ver weg gebeurt.  
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Ook in Schiedam komt dit helaas te vaak nog voor.  
Vorig jaar werd ik door Freddy Koedijk uitgenodigd bij de Dorpskerk in 
Kethel. De kerk was oranje gekleurd, Freddy, coördinator van “Orange the 
world” in Schiedam, las een gedicht voor, ik mocht er iets over zeggen.  
En een vrouw vertelde haar persoonlijk verhaal. Een mooie, kleine indruk-
wekkende bijeenkomst.  
Dit jaar gaan we in Schiedam er meer aandacht besteden, we hopen dat 
meer gebouwen oranje kleuren, er meer kleine bijeenkomsten zijn.   
Dat we ons weer realiseren dat geweld altijd onacceptabel is.   
  
                                                                                                                                                                                                          Petra Zwang             Petra Zwang 
 
De algemene ledenvergadering 17 september was de 1e in corona tijd. 
 
De opstelling in de zaal en andere faciliteiten voldeden aan de  RIVM voor-
schriften, perfect in orde om goed te vergaderen. Na de afhandeling van het 
formele gedeelte werd de ruimte in de agenda benut om met elkaar over de 
komende landelijke en lokale verkiezingen te brainstormen.  
De volgende ledenvergadering is op 19 november a.s. en dan kunt u mee 
praten en denken !!  Het is prettig als u van te voren aangeeft dat u komt,  
dat kan.  Zie de contactgegevens hieronder. 
 
Bestuur PvdA Schiedam                                     e-mail 
Voorzitter: Remko Mooi             → remkomooi@gmail.com  
Secretaris: Joop Buunk             → jb.buunk@caiway.nl  
Penningmeester: Bart Overzier → b-overzier.speedlinq.nl@outlook.com 
 
Fractie PvdA Schiedam 
Voorzitter: Petra Zwang  
Raadslid:  Bilal Badri                                    schiedam@pvda.nl 
Opvolger: Jessie Silva 

 


