Samen bouwen
aan een sociaal Schiedam

april, jaargang 2021

Voorwaarts
Van de voorzitter
Beste partijgenoten,
In deze Voorwaarts vindt u zoals gebruikelijk weer een
bijdrage van de fractie door Petra Zwang, en ook een melding
vanuit de campagnegroep door Remko Mooi. Bovendien
wordt er gesproken over een digitaal experiment, een huis voor de wijk, en
nemen we afscheid van twee Schiedammers die in de gemeenteraad
gekozen waren om de PvdA te vertegenwoordigen.
Dan nog even een huishoudelijke mededeling: onze volgende ( digitale )
ledenvergadering is 15 april van 19:30 tot 22:00 uur.
Als u voor die tijd vragen heeft of contact wil? U weet het. Bel 06-48607397
(Remko) of mij (0623578995 ). Als u het makkelijker vindt om te mailen, mail
dan naar info@pvdaschiedam.nl.

Hartelijk groet,
Timor Dehzad
Voorzitter PvdA Schiedam

Wij wensen
u zonnige
paasdagen

Het Bestuur
P.v.d.A
Schiedam
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Van de fractie voorzitter - Bachplein
Groenoord van het gas, hoe staat het ervoor – Petra Zwang
Tijdens de laatste ledenvergadering vroeg één van onze
leden wat de stand van zaken rond het Bachplein is. Er zijn
al langere tijd plannen voor nieuwbouw op de plek waar
vroeger het postkantoor en de Blauwe Brug stond. Plannen
voor een gezondheidscentrum en seniorenwoningen.
De fractie heeft deze vraag aan de wijkprocesmanager gesteld en het
volgende antwoord gekregen:
De stand van zaken is dat de projectleider de marktuitvraag aan het voorbereiden is met een projectteam. Dat betekent dat zij samen met de inkoop
adviseur en inhoudelijk adviseurs de selectieleidraad met te volgen inkoopprocedure, inhoudelijke kaders en ambities opstelt.
Dit is een complex project, vanwege meerdere deelnemende stakeholders
waarmee goede afspraken moeten worden vastgelegd over de uitvraag en
het vervolgtraject. Daar zijn ze op dit moment mee bezig.
Het vervolg is dat de gemeente de uitvraag op de markt zet en de meest
geschikte projectontwikkelaar selecteren. Dit proces zal ongeveer een half
jaar in beslag nemen. De gekozen projectontwikkelaar maakt vervolgens
een definitief plan voor de inrichting van het plangebied en de ruimtelijke
procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan kan gestart worden.
Dit proces duurt naar schatting ongeveer een jaar. Dan kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd, etc.
De daadwerkelijke start van de bouw zal dus nog even duren, op dit
moment is de verwachting dat de bouw kan starten in 2023.
noord van het
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Campagnebericht – Remko Mooi
Beste partijgenoten,
De verkiezingen van 17 maart liggen inmiddels achter ons.
Allereerst: we willen iedereen die op onze partij heeft gestemd, en in het bijzonder de leden die zich hebben ingezet
tijdens de verkiezingscampagne, enorm bedanken!
Het resultaat was niet waar we op hadden gehoopt, maar we zijn de enige
linkse partij zonder verlies. Met een last minute lijsttrekkerswissel, corona en
het huidige politieke klimaat mogen we daar best blij mee zijn.
In Schiedam hebben we meer stemmen (ook procentueel) opgehaald dan
vier jaar terug, wat een mooie prestatie is. Er is binnen de mogelijkheden
keihard gewerkt door veel vrijwilligers, dus namens het bestuur en de fractie
aan iedereen: bedankt! We trekken de lijn door naar de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar, waar de voorbereidingen al voor lopen. Onze
afdeling wordt per maand steeds iets actiever, onder andere door diverse
nieuwe betrokken leden.
We gaan vrolijk door, en op naar de winst volgend jaar!

Joke de Haan - Ondanks de corona maatregelen….
... werd er een “experiment” aangekondigd voor het houden
van een digitaal wijkoverleg Nieuwland.
De leden van het wijkoverleg werden uitgenodigd om
25 maart mee te doen via Teams.
Met de agenda wordt de link toegestuurd. Informatie verkrijgbaar bij de
wijkregisseur !
Dit is een initiatief om het contact met de bewoners op deze manier deels te
herstellen.

3

.

Samen bouwen
aan een sociaal Schiedam

april, jaargang 2021

Voorwaarts
Na ruim een jaar geen overleg door corona maatregelen was lastig voor
iedereen om betrokken te blijven bij de wijk.
Bewoners die niet meteen op de hoogte waren hoe alles geregeld was,
moesten echt volhouden ( via 14014 ) voor het contact met het Stadskantoor
geregeld was. De thuis werkende ambtenaren en de steeds wisselende
bereikbaarheid waren een knelpunt. “Normaal” contact met elkaar, via een
gewoon overleg, was niet mogelijk.
Dit “experiment” is een beginnetje om “terug naar normaal” te gaan.
Of deze digitale overlegvorm kan leiden naar: in gesprek gaan voor en over
de wijk en participeren stimuleren, kunnen we zo ervaren.
De ervaringen met dit experiment moeten leiden naar “terug wat wij normaal
vinden”.

Aad Verbeek – Een huis voor de wijk
Minstens één maal per week zat ik niet alleen met mijn bord
op schoot. Sinds een aantal jaren neem ik deel aan een
gezamenlijke maaltijd in de wijk en heb ik veel wijkbewoners
leren kennen die ik regelmatig elders in de stad ook weer
ontmoet.
Er is een groep in de wijk ontstaan die door een deskundige wijkbewoner
werd opgezet. Een buurtbewoner zat iedere ochtend op de drempel naar
voorbijgangers te kijken waar ze geen aansluiting bij had. Een deskundige
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wijkbewoner sprak haar aan en nodigde zichzelf uit voor een kopje koffie.
Eén en ander groeide uit tot een ochtend koffie met appeltaart voor directe
buurtbewoners. Het wijkcentrum bleek geen vruchtbare bodem om ideeën
te realiseren. Een mobiele buurtpost gaf de ruimte, en ook voor een maaltijd
met wijkbewoners. Omdat er geen plek meer was voor de mobiele buurtpost
kregen we mogelijkheden, alsnog in het wijkcentrum onze activiteiten voort
te zetten. De beheerder gaf hiervoor de ruimte om wekelijks de keuken te
gebruiken en een eenvoudige en voedzame maaltijd op te dienen.
Eén buurtbewoner levert voor de maaltijd een
recept aan en krijgt hulp van andere bewoners
met schillen en snijden. Met diverse wijkbewoners, die elkaar iedere week weer tegenkomen,
zitten we uiteindelijk de maaltijd te verorberen.
Bewoners die aanvankelijk anoniem voor elkaar
zijn leren elkaar nader kennen, een basis voor
een hecht sociale structuur in de wijk en
ondersteuning bij het voorkomen van vereenzaming.
Het wijkcentrum in Schiedam-Oost is ooit ontdaan van professionele werkers
met als gedachte dat bewoners zichzelf moesten organiseren met als gevolg
dat er vrij weinig van de grond kwam. Niet ieder heeft dezelfde kwaliteiten.
Niemand wil zich opwerpen als centraal figuur als hij of zij de hiervoor de
kans voor zou krijgen en dan zeker niet voor niets. Er dreigde de sluiting van
het wijkcentrum omdat er niets gebeurde. Slechts een beheerder bleef als
betaalde kracht aanwezig.
Corona dreigde roet in het eten te gooien. Maaltijden worden deze koude
periode door bewoners opgehaald die vanaf half vijf zitten te wachten op hun
bestelling. We hopen deze zomer de maaltijd weer buiten op te kunnen
dienen aan uitgezette tafels.
Een wijkcentrum is niet slechts een plek waar je droog en warm kunt zitten,
maar moet dienen als centraal punt, waar een centraal aanspreekpunt is dat
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groepen bewoners kan stroomlijnen, voorzien van de nodige mogelijkheden
en een vertrouwd gevoel kan geven als een thuis, met een moeder als bijsturende kracht.
Een gezamenlijke maaltijd in de wijk leidt tot een hechtere structuur tussen
de bewoners in die wijk.
We moeten het samen doen.

Clara Leijte-Stroman overleed op 83-jarige leeftijd.
Zij was wethouder voor de PvdA in de jaren zeventig en
was actief in de onderwijswereld. En zij had emancipatie
hoog in het vaandel staan. In Rijswijk was ze actief in de
Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) en het oprichten van
kindercentra, peutergroepen en overblijfgroepen zodat
ook vrouwen maatschappelijk actief konden zijn via studie of werk.
Enkele jaren na haar verhuizing naar Schiedam werd zij verkozen in de
gemeenteraad en werd direct wethouder met in haar portefeuille o.a.
onderwijs en cultuur.
Door een ernstig ongeluk moest zij met haar wethouderschap stoppen. Zij
bleef nog wel als gewoon raadslid aan. Maar toen zij ging werken voor het
toenmalige gemeente ziekenhuis moest haar bijdrage in de gemeenteraad
beëindigen ”. Later was zij vele jaren adjunct directeur van het stedelijk
museum.
Mensen die haar kenden beschrijven haar als: een heel resolute vrouw, die
veel betekende voor Schiedam en de vrouwenbeweging. Ze was gezellig,
voortvarend, kunstzinnig en wist waar ze mee bezig was. Wat ze deed, deed
ze met volle overtuiging. Wij wensen haar familie en bekenden sterkte.
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Peter Groeneweg – In Memoriam Cor Huijken (1946 – 2021)
Cor Huijken, raadslid voor de PvdA Schiedam van 1987 tot
1998, is overleden in de nacht van maandag 22 op dinsdag
23 maart 2021, aan de gevolgen van COVID-19.
Hij is 74 jaar oud geworden.
Cor was lange tijd binnenschipper op de “De Hamburg”. Daar konden hij en
Riet prachtige verhalen over vertellen. En Riet wist hem uiteindelijk toch aan
wal te krijgen, in de Gorzen. Cor voer toen met een klein bevoorradingsschip
waar hij bij hoge golven alleen met een soort periscoop zijn weg kon vinden.
Een ontbijtje van een omelet met een borrel ernaast was in die tijd niet
ongebruikelijk. Door zijn technische kennis kwam Cor pas echt aan wal met
zijn werk als machinist in het Sportfondsenbad.
Maar hij was van alle markten thuis want hij bouwde daar ook een sauna in,
om de klandizie te verhogen. En later ging hij aan de slag in het nieuwe Bad
Groenoord waar hij vooropliep met moderne methoden om het badwater te
chloreren, om het energieverbruik te verminderen en om vanaf zijn huisadres de systemen in de gaten te houden en aan te sturen. En over budget
bewaking hoefde niemand hem iets te leren, en menig leverancier werd door
hem stevig herinnerd aan geldende leverings- en garantievoorwaarden
waardoor hij vaak geld voor de gemeente of het bad terugverdiende.
Met veel smaak kon Cor ook vertellen over de periode waarin
vijf kleine Schiedamse woningcorporaties tot fuseren werden
gebracht, mede door zijn inzet.
Het resultaat van die fusie, de woningbouwvereniging
“Schiedam”, is later met het gemeentelijke woningbeheer
samengegaan in Woonplus.
Cor werd wel met enige spot de laatste arbeider in de
raadsfractie van de PvdA Schiedam genoemd. Of de enige echte Gorzenees
in de gemeente-raad. Het verklaarde voor sommigen waarom Cor geen blad
voor de mond nam en recht voor z’n raap zijn mening gaf. En dat viel niet
altijd goed natuurlijk.
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Maar je moest hem dan ook geen kunstjes flikken. Stond hij aan jouw zijde,
dan was het een stevige medestander die ook bereid en in staat was om een
rol te spelen. Vaker die van “whip” ( als mijn vicefractievoorzitter van
november 1994 tot april 1998) dan die van bemiddelaar. Maar het is fout om
die laatste rol, ook als handig netwerker, te ontkennen. Want Cor had een
enorme hoeveelheid contacten, en vele daarvan waren verrassend.
Ik liep eens samen met Cor op de Hoogstraat toen ik even verderop de
succesvolle zakenvrouw Sylvia Tóth (uitzendbureau Content) zag. Voor ik
tegen Cor kon zeggen wie daar aan kwam lopen, de “zakenvrouw van het
jaar” ergens in de jaren tachtig, snelde Cor al vooruit en vielen de twee in
elkaars armen, in een hartelijke begroeting want ze kenden elkaar al jaren.
Cor was direct, tegenover iedereen. Burgemeester of burger, wethouder of
wetbreker, partijgenoot of van een concurrerende partij: Cor sprak zich uit.
Of deelde uit. Zoals letterlijk de trap onder de kont van een jongerenwerker
die de jongeren wel heel erg stond aan te moedigen om het vreugdevuur -en
daarmee de schadepost voor de gemeente- nog hoger te maken. Cor moest
ook incasseren, in de politiek maar ook in zijn wijk. Agressie tegen raadsleden was er toen ook al: hoe vaak trof hij zijn Lada (Fiat van Sovjetmakelij)
niet aan met één of twee lekke banden?!
Lange tijd heb ik met Cor samengewerkt aan de “Voorwaarts”, het afdelingsblad van de PvdA Schiedam. Eerst geholpen met stencilen, in de fractiekamer in het stadhuis (waar nu het restaurant zit). Een oplage van 1500
exemplaren was heel normaal. En daarna steeds meer redactiewerk en
vormgeven, en dat laatste aan het werkblad dat over de volle breedte van de
huiskamer in de Abbenbroeksestraat was bevestigd. Daar ontstond het idee
om bij toerbeurt door redactieleden een voorwoord te schrijven, het
“Voorwoorts”.
Als Cor aan de beurt was, kostte het in elkaar zetten van het blad altijd wat
meer tijd omdat Cor grote gedachtesprongen maakte en veel onderwerpen
in één keer aansneed. Na een goed gesprek, om te weten te komen wat hij
het belangrijkste punt vond, en hoe hij redeneerde en aan had genomen dat
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iedereen die redenatie zo kon volgen, gingen we samen achter het toetsenbord zitten en schrapten en vulden aan. Hij verbaasde zich er dan over wat
ik niet wist van wetten en besluiten, en ik verbaasde me er dan over wat hij
allemaal wel wist, als “eenvoudig machinist van het Sportfondsenbad aan de
BK-laan.”
Velen hebben die kennis van Cor onderschat, vermoedelijk omdat ze alleen
de arbeider zagen of wilden zien, maar ook omdat Cor die kennis meestal
niet geordend presenteerde. Het leek soms of hij het genoeg vond om op de
omgevallen boekenkast achter hem te wijzen als logica van zijn redeneerlijn.
Hij besefte dan onvoldoende dat hij anderen moest meenemen. Maar -zoals
blijkt uit het samen herschrijven van zijn voorwoord- bereid om te leren en te
accepteren dat hij hulp nodig had.
Cor verraste vaak als hij hulp bood. Privé toen hij zijn schoonmoeder in huis
nam terwijl die twee best moeite met elkaar hadden. In zijn werk, als hij
jonge “gassies” op sleeptouw nam om het vak te leren. En in het politieke
handwerk toen hij uit de kofferbak van zijn auto ineens verkiezingsposters
van andere partijen toverde en beschadigde posters overplakte met de
nieuwe poster van die partij. Zo gingen we toen met elkaar om in de politiek!
Nou ja, zo ging Cor in campagnetijd om met andere partijen in de raad, als
ze hem maar geen kunstjes flikten want dan was het over!
Dat samen posters plakken werd pas echt hilarisch toen we ontdekten dat
vers-geplakte PvdA-posters systematisch werden verwijderd door iemand
die ons op de route volgde. Met waterglas in de stijfselemmer erbij en een
tweede ronde plakken op diezelfde avond waren Cor en ik de concurrent de
baas. De posters waren na een nacht uitharden slecht te verwijderen en hoe
verwarrend moet het voor de achtervolger geweest zijn dat meerdere
partijen zijn partijposters hadden overgeplakt?! Hij heeft het daarna nooit
meer gewaagd maar waterglas in het stijfsel werd toen wel
standaarduitrusting voor de plakploeg van Cor.
Was Cor progressief? Tja, niet op alle fronten en niet altijd even consistent.
Vrouwenemancipatie vond hij niets, maar zijn dochters moesten wel alle
kansen krijgen en pakken.
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De combinatie vrouwelijke raadsleden en Cor was vrijwel altijd explosief
maar als ze hun drank binnen konden houden, dan vielen ze toch wel mee.
En nadat ik als commissievoorzitter Cor eens tot de orde moest roepen
omdat hij uitviel naar iemand die net had ingesproken, bleek in de pauze dat
de inspreker mij zachtjes vloekend voor van alles en nog wat zat uit te
maken (zoals “vieze vuile homo!”) en dat pikte Cor niet.
Ik heb bij heropening van de vergadering uitgelegd wat er werkelijk gebeurd
was en dat ik Cor onterecht had gecorrigeerd. De medestanders van de
inspreker dropen daarop teleurgesteld af.
In discussies over integratie van allochtonen had Cor het vaak lastig. In zijn
werk in het zwembad liep hij vaak aan tegen incidenten met jongeren en dan
viel het hem op -en tegen- dat het vrijwel altijd om Turkse of Marokkaanse
jongeren ging die vrouwen en meisjes lastigvielen. De medewerkers van het
zwembad losten dit soort voorvallen meestal zelf op maar als Cor de politie
om hulp belde, dan wisten ze ook dat het menens was en stonden ze binnen
‘no time’ voor de deur. Als Cor belde, dan was er echt wat mis!
De laatste jaren waren niet altijd even makkelijk voor Cor. Nadat Riet was
overleden, en één van zijn kleinzoons, Daniël, zelfmoord pleegde, ging zijn
gezondheid achteruit. Hij minderde het drinken, en stopte zelfs met roken,
maar zijn kring werd kleiner en toch… hij maakte er wel nog wat van. Met
rauwe bewoordingen bleef hij mensen voor zich innemen: de buren die veel
hulp boden, de thuiszorgmedewerkers, het ziekenhuispersoneel. Een man
die met veel kabaal dat kleine hartje nauwelijks verbergen kon. Die kritisch
maar ook -en vooral- trots was op zijn dochters. En op al zijn kleinzoons!
Ik denk met veel waardering aan Cor terug. En aan zijn vrouw Riet. Je was
er altijd welkom. En ik denk ook met een lach terug aan die keer dat ik Riet
een groot plezier kon doen met kaartjes voor een optreden van Rob de Nijs
in het Theater aan de Schie. Wat zal Cor zich opgelaten hebben gevoeld
toen Riet al bij het tweede nummer van Rob de Nijs opstond en mee ging
swingen.
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Zelfs Rob de Nijs schoot in de lach omdat hij dat nog nooit zo vroeg op de
avond had meegemaakt.

Cor en Riet Huijken in 2008, varend op de Waterweg.
Peter Groeneweg, maart 2021
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Sfeerimpressie PvdA discussieavond wonen – Bilal Badri
Een woning is zoveel meer dan een stapel stenen, het is
een thuis
Op vrijdag 5 maart vond er een boeiende discussieavond plaats
over wonen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.
Kandidaat-Kamerleden voor de PvdA Matthijs van Neerbos en Iris
Vrolijks waren hierbij aanwezig om met ons het gesprek aan te gaan over hun
ideeën voor het aanpakken van de problemen op de woningmarkt.
Het PvdA verkiezingsprogramma is er duidelijk over en wil dat er een minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (terug) komt. Dit kon op
veel steun rekenen van de aanwezigen. Ook met het oog op de uitdagingen waar
we nu en de komende jaren voor staan op het gebied van wonen. Deze minister
kan helpen om regie te houden landelijk, lokaal, maar ook regionaal om ervoor te
zorgen dat er voldoende betaalbare woningen gebouwd kunnen worden! Wij
vinden betaalbaar wonen namelijk een recht! Tijdens de discussieavond is uitvoerig gesproken over het aanpakken van speculanten die puur als doel hebben
om geld te verdienen aan de koop/verkoop/verhuur van woningen en projecten
(wat helaas vaak ten koste gaat van anderen).
Een ‘Prins Bernard-belasting’ voor pandjesbazen en een bouw- en ontwikkelplicht
voor investeerders, die grond kopen alleen om er meer geld aan te verdienen, zijn
twee voorbeelden van maatregelen die de PvdA wil invoeren om speculanten te
ontmoedigen, zodat mensen sneller, eerlijker en betaalbaar kunnen wonen. In
Schiedam hebben we ons als fractie de afgelopen periode ingezet om een
zelfbewoningsplicht in te voeren. Met succes gelukkig. Bij de behandeling van de
woonvisie, vorig jaar, heeft de PvdA dit voor elkaar kunnen krijgen. Wij zijn daarom
erg blij om te horen dat de PvdA zich hiervoor verder zal inzetten in de Tweede
Kamer. Verder is er gesproken over de invloed van corona en de betaalbaarheid
van bijvoorbeeld huur en is er gesproken over jongeren die vaak moeite hebben
om een woning te vinden, doordat bijvoorbeeld hun studieschuld meetelt met een
hypotheekaanvraag en ze daardoor niet kunnen concurreren (de PvdA wil dat de
studieschuld voortaan minder zwaar weegt bij de aanvraag).. Daarbij werd terecht
ook aandacht gevraagd voor de groep jongeren met een praktische opleiding.
Kortom, een hele boeiende avond met een hoge opkomst. Dit snakt naar meer!
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