Samen bouwen
aan een sociaal Schiedam

maart, jaargang 2021

Voorwaarts
Van de voorzitter

Beste leden,
Ik wil iedereen die tijdens onze Algemene Leden Vergadering op 11 februari aanwezig waren ontzettend bedanken!
Tijdens deze vergadering hebben wij een aantal belangrijke zaken
besproken die belangrijk zijn voor de verkiezingen van dit jaar en voor
GR2022.3
Wij hebben daarnaast op 13 februari een “Phone Party”
georganiseerd, die goed is ontvangen door onze leden
in Schiedam. Dat geeft ons motivatie en energie om
nog harder te werken!
Het aantal aanmeldingen vanuit leden die zich willen inzetten om flyers
uit te delen in Schiedam is overweldigend, en op onze social mediakanalen zijn er al een aantal foto’s geplaats.
Wil jij je ook inzetten voor PvdA Schiedam?
Neem dan even contact met ons op, want ik kan
het niet genoeg zeggen: Wij hebben je hard
nodig!
Veel leesplezier met deze editie, en zoals altijd: Neem met mij contact
op als je vragen hebt!
Hartelijk groet,
Timor Dehzad
Voorzitter PvdA Schiedam
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Van de fractie voorzitter - Energietransitie Groenoord
Groenoord van het gas, hoe staat het ervoor – Petra Zwang
De inkt van de overeenkomst tussen Woonplus, Eneco en
de gemeente Schiedam is net droog. Groenoord wordt de
eerste woonwijk die van het gas af gaat.
De PvdA Schiedam begreep en begrijpt de haast niet.
Woonplus is voortvarend met het aanpassen van de appartementen. De
eerste flat op het Jacques Urlusplein is gereed, althans volgens Woonplus.
Over het eindresultaat is niet iedereen even enthousiast.
Ik heb de afgelopen weken een flink aantal bewoners gesproken, waar
onder het Collectief Groenoord. En hun verhalen liegen er niet om. De
PvdA heeft daarom het college gevraagd om deze gang van zaken te
evalueren, om zo te leren bij de aanpak van de volgende appartementen.
Wij denken aan vragen als hoe ging de informatieverstrekking, hoe werden
de bewoners gevraagd in te stemmen, hoe verliep de planning. Maar ook,
wat is de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden.
De PvdA is blij dat wethouder Minas onze vraag beantwoordt met een volmondig uiteraard. Dat klinkt als goed nieuws. Maar terwijl het college stil
blijft, wordt het beeld van de verrichte werkzaamheden op het Urlusplein
steeds zorgwekkender. Woonplus geeft in een brief aan, dat zij streven
naar 70% instemming, maar als dat niet behaald wordt, zij de rechter zullen
vragen te kunnen starten met de aanpassing van de complexen.
Kwalijk, omdat het college meerdere malen benadrukt heeft dat bewoners
een keus hebben, 70% voorwaardelijk om te starten. Omdat het ook na
deze informatie stil bleef, heeft de PvdA afgelopen week contact gezocht
met de wethouder. Hij heeft verzekerd dat de evaluatie over een maand
afgerond zal zijn. Tot die tijd wordt er niet met een volgend
complex gestart om niet opnieuw dezelfde fouten te maken.
De PvdA blijft het proces nauwlettend volgen.
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Campagnebericht – Remko Mooi
Beste leden,
De campagne is inmiddels van start richting 17 maart, de dag
van de Tweede Kamerverkiezingen. Hoewel er natuurlijk van
alles niet mag, richten wij ons op wat wel kan.
Op 13 februari jl. hebben we een “Phone Bank” georganiseerd, onder de
deskundige aanvoering van ons lid Marion Kramer. Zij heeft meegewerkt bij
de Democratische campagne bij enkele Amerikaanse verkiezingen, waaronder de campagne van Obama in 2012. Het gevolg was een erg leuke
ochtend, waarbij we een hoop leden hebben weten te spreken waarmee we
nog niet veel eerder contact mee hadden gehad. Nuttig voor de campagne
richting 17 maart, maar ook voor daarna: goed contact met de leden is voor
ons van groot belang.
Met een flinke groep zijn we vervolgens, op zaterdag 20 februari, de flyercampagne gestart in vier kerngebieden, waarvan wij verwachten dat dit het
meest effectief zal zijn:
Bij de selectie van deze gebieden
- De Binnenstad & Nieuwland;
zijn we geholpen door een
technische ‘tool’ van de landelijke
- Schiedam Oost;
partij, die aantoont waar de
- Groenoord & De Kethel;
grootste kans bestaat dat
bewoners op de PvdA zullen
- Woudhoek, Spaland, en Sveaparken;
stemmen.
Daarnaast zijn we bezig om online activiteiten te organiseren met enkele
kandidaten van onze partij uit de regio, waarover hopelijk snel meer informatie naar buiten komt. Mocht u zich alsnog willen aansluiten bij onze
campagne, dan kan dit uiteraard altijd. U kunt het beste een e-mail sturen
naar info@pvdaschiedam.nl, of mij bellen op 06-48607397.
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Taalvaardig Schiedam – Jessie Silva
Het einde van deze raadsperiode gloort aan de horizon.
Nog een jaar en dan is het om.
In september 2018 diende de PvdA een motie in, om de
laaggeletterdheid in Schiedam terug te brengen. En hoewel
bijna de voltallige raad de motie omarmde, hebben we nog
niet zoveel stappen gezet op dit vlak.
En ja, je kan zeggen dat is wel heel kort door de bocht… Maar bekijk het
eens vanuit mensen die niet goed, of niet goed genoeg, kunnen lezen en
schrijven. Wat hebben zij zien veranderen? Na bijna 3 jaar zitten we nog
steeds midden in de planfase.
En het is niet dat zij ondertussen wat langer de tijd hebben om op een brief
te reageren, of een factuur later mogen betalen omdat zij de taal niet voldoende machtig zijn en daardoor niet in staat zijn zelfstandig de strekking
van de brief te ontcijferen. Of bekijk het vanuit die kinderen die hun ouders
moeten ondersteunen door middel van het lezen van hun
brieven? Wanneer mogen zij weer gewoon kind zijn?
De PvdA is blij met de aandacht voor het thema, maar
verzoekt het college nog steviger in te zetten op het
terugdringen van laaggeletterdheid.
zij heeft gevraagd of de wethouder kan toezeggen dat hij meer gaat investeren in training en opleiding van medewerkers van de gemeente waardoor
zij Schiedammers beter kunnen faciliteren, zodat zij op termijn niet alleen
zelfredzaam, actief en economisch zelfstandig kunnen zijn, maar vooral
hetgeen zij in het hier en nu ervaren kunnen oplossen!
De fractie van de PvdA heeft een voorstel gedaan het onderwerp voor de
volgende cyclus opnieuw te agenderen, zodat we het onderwerp nog uitgebreider met de raad kunnen bespreken. Wordt vervolgd!
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Wonen is een grondrecht – Bilal Badri
Iedereen heeft recht op huisvesting. Dit recht is zo belangrijk
dat het is opgenomen in de Nederlandse grondwet en gaat
over meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat over
het recht op betaalbare, passende en gezonde huisvesting.
Een recht dat helaas steeds meer onder druk staat. Zeker na de ingrijpende
start van vorig jaar als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Het is
een onzekere periode waar we nog niet uit zijn met elkaar en heeft de
afgelopen tijd al voor ontzettend veel leed gezorgd. Bij zowel Schiedammers
die ziek zijn geworden van het virus, als Schiedammers die nu geen werk
meer hebben om de rekeningen te betalen, zijn de gevolgen groot. Het was
voor sommige mensen bijvoorbeeld al lastig om hun huur of hypotheek te
betalen, of om überhaupt een woning te vinden die past bij je iemands
situatie; het virus heeft dit voor hen nagenoeg onmogelijk gemaakt.
In een tijd waar dit al moeilijk was, zal dit de komende jaren moeilijker
worden als er niks wordt gedaan. Wij staan MET ELKAAR voor deze
uitdaging! Daarom hebben wij ons als PvdA keihard in de Schiedamse
gemeenteraad ingezet om ervoor te zorgen dat woningen betaalbaar,
toegankelijk en gezond zijn en blijven. Dat is zeker nodig in Schiedam. Zo
blijkt ook uit de resultaten van onze enquête van vorig jaar - met als vraag
‘Wat zou jij doen met 42 miljoen’ - naar aanleiding van de verkoop van de
Eneco aandelen. Het oplossen van de woningnood stond toen met stip
bovenaan.
In de raad vragen we iedere keer aandacht voor het
gemengd wonen (een eerlijke verdeling van sociale-,
middel- en dure woningen).
Voor betere doorstroom waardoor ouderen die in een
te grote sociale huurwoning wonen. Wij willen
namelijk dat ouderen die in een te grote sociale huurwoning wonen, een
passende woning krijgen
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met bijbehorende, betaalbare huurprijzen. Uiteindelijk zullen er op die manier
meer woningen vrijkomen voor bijvoorbeeld gezinnen.
In de zomer nog voor het onderzoeken van een
huurbevriezing voor huurders van Woonplus, om de
stijgende huurprijzen tijdelijk stop te zetten als gevolg
van de coronacrisis. Het college wilde hier niet aan
beginnen, maar met steun van de Tweede Kamer (mede
op initiatief van de PvdA) moest het kabinet toch
overstag. De sociale huren worden dit jaar bevroren!
En voor voldoende betaalbare woningen voor starters! Door het college van
B&W op te roepen om een woonplicht in te voeren, waarmee het opkopen
van huizen door beleggers aan banden wordt gelegd. Tot drie keer aan toe
zelfs. Met succes gelukkig, bij de behandeling van de Woonvisie is de
zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwkoop tot € 310.000 ingevoerd.
De bal rolt!
Hoe dan ook, we blijven ons als PvdA door
deze idealen inzetten om ervoor te zorgen
dat iedere Schiedammer zeker kan zijn van
een betaalbare, passende en gezonde
woning.
Wonen is een grondrecht en het wordt tijd dat we hier met elkaar voor
opkomen.
Tip van het bestuur:
Weet u dat het ook mogelijk is om per volmacht te stemmen tijdens de komende
verkiezingen? Voor meer informatie:
zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-enantwoord/iemand-machtigen-om-te-stemmen-bij-verkiezingen'
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Campagnetijd – Marion Kramer
Als ik dit schrijf is het nog 21 dagen en dan kunnen we naar
de stembus. Waar we, zo mag ik hopen, er zetels op vooruit
gaan en de polls wijzen uit dat dit inderdaad het geval is!
Polls zijn natuurlijk niet helemaal betrouwbaar maar dit geeft
wel een positief signaal af en het vertrouwen om door te gaan. Het zou mooi
zijn als de sociaal democratie weer in ere wordt hersteld en er een regering
komt die ten dienste staat van zijn burgers en niet andersom. Daar maakt de
PvdA zich hard voor en ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan kan leveren
als organizer bij het landelijk bureau. Het landelijk campagne voeren is soms
hectisch, chaotisch, maar vooral ook leuk en wat is er beter dan je in te zetten voor een bepaald toekomst beeld wat je voor ogen hebt.
In de Verenigde staten heb ik in 2012 voor President Obama, in 2014 voor
de senaat (Illinois) en in 2016 voor Hillary Clinton campagne gevoerd.
Wordt er in Amerika met bijna militaire precieze campagne gevoerd en is er
een enorm scala aan activiteiten Covid maakt dat onze campagne veel voorzichtiger gevoerd moet worden, maar de bekende “phonebanks” kunnen
doorgaan en campagneteam Schiedam heeft er al een opzitten.
Ook een weekend flyeren hebben we al achter de rug en dat was even
schrikken; in Groenoord viel de armoede van flats mij op, de volkomen
desinteresse vanuit de woningbouwvereniging om
aan aantal zaken te repareren en fatsoenlijk onderhoud te plegen was stuitend en een vergelijk met de
arme wijken van Chicago was gauw gemaakt, de
Amerikaanse armoede, waar Nederland zo graag op
af geeft, maar waar we zo niet ver van verwijderd
zijn.
Ook hier blijkt dat de PvdA gewoon nodig is, nu voor Nederland maar straks
ook weer voor Schiedam.
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De laatste vier dagen van onze campagne, ook hier naar Amerikaans voorbeeld; de GOTV (get out the vote) dagen genoemd, zullen de drukste
zijn van deze campagne. Voor de partij heb ik hier een klein onderzoek naar
gedaan en wat blijkt: persoonlijk contact met mensen is de manier om
mensen te bewegen naar de stembus te gaan. Dus praat met uw familie,
vrienden en collega’s over hoe zij Nederland zien en in hoeverre de PvdA
hierin een rol kan spelen en mocht u een paar uur per week mee willen
helpen geef u op als vrijwilliger! Als u wilt kunt u eventueel (online) een
cursus volgen en zo de PvdA weer helpen te groeien en de sociaal
democratie weer te laten herleven.
U kunt zich aan melden bij m.kramer@pvda.nl

Contact met bestuur of fractie?
De volgende ( digitale ) ledenvergadering is op 15 april a.s. en dan kunt u
mee praten en denken !! Het is prettig als u van te voren aangeeft dat u wilt
deelnemen, dan sturen wij u een link toe.
Bestuur PvdA Schiedam
Voorzitter: Timor Dehzad
→
Secretaris:
→
Penningmeester: Bart Overzier →

e-mail
voorzitter@pvdaschiedam.nl
secretaris@pvdaschiedam.nl
b-overzier.speedlinq.nl@outlook.com

Fractie PvdA Schiedam
Voorzitter: Petra Zwang
Raadslid: Bilal Badri
Opvolger: Jessie Silva

schiedam@pvda.nl
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