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Van de bestuursvoorzitter - Timor Dehzad 

                       
                        Beste leden, 
                        
                        We zetten op het moment belangrijke stappen met betrekking 
                        tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De processen 
rondom onze verkiezingsprogramma is in volle gang, en wij hebben al zelfs 
de lokale media weten te behalen waarbij onze fractievoorzitter Petra Zwang 
aan het woord is geweest ( je kunt de video op onze Facebook-pagina 
bekijken ). Daarnaast staat er binnenkort ook een brainstormsessie op de 
planning met lokale PvdA-afdelingen.  
Samen met de afdelingen van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen zal er 
onderzocht gaan worden in hoeverre wij samen kunnen optrekken in het 
organiseren van evenementen. Wij geloven erin dat we hiermee onze 
krachten efficiënter kunnen bundelen en ook zichtbaarder kunnen zijn naar 
de verkiezingen in 2022.  
 
Wees gezond en hopelijk tot snel. 
 

                         Van de fractie voorzitter – Bijstelling begroting 

                         
                        In april meldde het college een bijstelling op de begroting 
                        ROGplus. Door de coronacrisis is de verwachting dat er aan 
                        het eind van 2021 een positief resultaat zal zijn van anderhalf 
                        miljoen euro. Minder gebruik van vervoer, minder begeleiding 
bij sociaal functioneren zijn gevolgen van de coronacrisis. Hoe mooi is het 
om dit financiële voordeel aan de kwetsbare Schiedammers te besteden. 
Daarom dienden wij een voorstel in om de versobering van de regeling tege-
moetkoming meerkosten en de aanvullende voorziening schoon huis op te 
schorten tot 1 januari 2022. Helaas is de motie met 8 stemmen voor, en 19 
stemmen tegen, verworpen.  
Vanzelfsprekend zullen wij aandacht blijven vragen voor de Schiedammers 
die een beroep moeten doen op WMO voorzieningen.  
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Mag ik mij even voorstellen - Chioke Rosalia 
 

Beste Leden, 

 

Ik kon de kans niet afslaan om een klein stukje over mijzelf te 

schrijven. Aan het einde van de dag is het toch mijn lievelings-

onderwerp, in ieder geval top 5. 

Mijn naam is Chioke Rosalia ( krijg je met “hippie” ouders ) en ik ben mijn 

eerste voorzichtige stappen naar de politiek aan het maken. 

Ik heb de afgelopen jaren als strateeg, ontwerper, coach en adviseur voor 

horecaondernemers en -ondernemingen gewerkt. Voor mijn werk moest ik 

me steeds meer en meer verdiepen in het idee van menselijk welzijn ( van 

gasten, personeel en de ondernemers zelf ) omdat dit hét essentiële deel 

van het horeca-verdienmodel is. De inzichten, die met deze jarenlange 

verdiepingen kwamen, wezen me erop dat nog veel gedaan moeten worden 

aan het algemene welzijn van ons allemaal. In het kort is dit waarom ik 

mezelf aan meer dan alleen het bedrijfsleven wil wijden. 

In de veertig jaar die ik met deze planeet meereis heb ik 

verschillende filosofieën gevonden zoals, wu-wei, the 

golden circle en de 3 P’s die voor mij als kompas 

fungeren. Samengebundeld zeggen deze drie dat het 

mogelijk én noodzakelijk is om een wereld/land/gemeente 

te creëren waar een duurzame en universele beleving van welzijn heerst. 

Ik heb het voorgevoel dat ik bij PvdA bij het juiste adres ben. 

 

Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten.  
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volgende vergadering : 
 

17 juni van 19:30 tot 22:00  Algemene Leden Vergadering 
 
    Wil je punten aangeven ter bespreking of aanmelden voor de A.L.V. ?  
    Secretaris: Jos van Setten           secretaris@pvdaschiedam.nl 
 
    Overige contactgegevens 
    Voorzitter bestuur: Timor Dehzad voorzitter@pvdaschiedam.nl 
    Secretaris: Bart Overzier              b-overzier.speedlinq.nl@outlook.com 
 
    Voorzitter fractie: Petra Zwang     petra_zwang@yahoo.com  
 
    Raadslid: Bilal Badri                     bilaba70@yahoo.com  
    Opvolger: Jessica Silva                jessie_silva4@hotmail.com 
    Ondersteuner: Auke Borges        aukeborges@hotmail.com 
 

Joke de Haan / Bart Overzier – St. Fietsmaatjes  
 

Fietsmaatjes Schiedam (FMS) is halverwege 2018 ontstaan nadat 

oprichter Kent werd benaderd door twee oudere bewoners uit de wijk 

Groenoord in Schiedam met de vraag of er mogelijkheden waren om 

onder begeleiding te fietsen. Zij konden of mochten niet meer zelfstandig 

fietsen. We zijn naar Stichting Blij Fietsen in Vlaardingen gegaan voor 

een proefrit op een duo fiets. Zij waren zeer enthousiast en toen we vertrokken zeiden ze 

allebei tegelijk; Wanneer gaan we weer! 

Door de blik in hun ogen is de kiem gezaaid voor Fietsmaatjes Schiedam. 

 

Rob Kent heeft contact opgenomen met Fietsmaatjes Nederland, die onze organisatie op 

weg heeft geholpen door middel van cursussen en trainingen. Na driekwart jaar voorberei-

ding is op 13 juli 2019 Fietsmaatjes Schiedam officieel van start gegaan in de wijk 

Groenoord. Wethouder Patricia van Aaken verrichtte de opening. De Gemeente Schiedam 

ondersteunt deze activiteit volledig.  

 

Stichting Fietsmaatjes Schiedam (met ANBI) status heeft een maatschappelijke 

doelstelling zonder winstoogmerk en zonder betaald personeel en is op dit moment actief 

in de wijk Groenoord in de gemeente Schiedam. 

mailto:secretaris@pvdaschiedam.nl
mailto:voorzitter@pvdaschiedam.nl
mailto:petra_zwang@yahoo.com
mailto:bilaba70@yahoo.com
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Doelstelling is om uiteindelijk in geheel Schiedam, startend vanuit de wijk Groenoord, 

mensen die nog graag fietsen, maar dat zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van 

ongeveer 1-3 uur aan te bieden op een duo fiets met elektrische trapondersteuning, met 

de mogelijkheid om zelf mee te trappen en zittende naast een vrijwilliger (fietsmaatje) die 

trapt en stuurt.  

De doelgroep is verder aan geen begrenzingen gebonden. Met deze 

wekelijkse of 2-wekelijkse fietstochten wordt het isolement van de gast 

doorbroken, komen de gasten op een gezellige manier fysiek in beweging 

en ontstaan er unieke contacten tussen onze enthousiaste vrijwilligers en 

onze minder mobiele en vitale gasten. We bereiken impact op het gebied 

van sociaal contact, bewegen, gezondheid, eenzaamheidsbestrijding en 

bewustzijn van de omgeving. 

Onze gasten worden thuis opgehaald en weer thuisgebracht. 
 

Vanwege Corona hebben we maanden niet mogen fietsen. Onze gasten vroegen telkens 

wanneer zij weer met ons mochten gaan fietsen. In begin juni 2020 hebben wij de 

burgemeester verzocht toestemming te verlenen om weer te gaan fietsen met in acht 

neming van ons veiligheidsprotocol.  

Na akkoord zijn we op 15 juni 2020 weer opgestart. Zowel onze vrijwilligers als gasten 

waren daar zeer blij mee.  Mei 2021 zullen we naar verwachting onze 600ste rit rijden.  

Om aan de doelstelling, “Fietsmaatjes Schiedam voor alle Schiedammers”, bereikbaar te 
maken, te voldoen is het van belang het aantal beschikbare fietsen inclusief stallingen en 
niet te vergeten vrijwilligers uit te breiden.  

Voor 2021 is het doel om na de wijk Groenoord, 
geheel Schiedam Noord te kunnen gaan bedienen. 
Hiervoor is het van belang het aantal duo fietsen 
met minimaal twee, uit te breiden. 
Tot het totaal van vier duo fietsen.  

 

Het allerleukste is wel het contact tussen onze 
vrijwilligers en gasten. Het is ook spannend voor 
beiden met wie je zo`n “avontuur” aangaat. Eenmaal 
het ijs gebroken is het samen genieten op de fiets. 

Samen heerlijke fietstochten maken. Samen in beweging zijn. Samen genieten van 
onderlinge gesprekken. Samen buiten zijn. Samen deze tijd doorstaan.  
 

Contact of informatie? Rob Kent, Voorzitter Fietsmaatjes Schiedam, Tel 0650950325  
Postadres J. Oreliosingel 283, 3122 CT Schiedam  
www.fietsmaatjesschiedam.nl   of  info@fietsmaatjesschiedam.nl  
 

http://www.fietsmaatjesschiedam.nl/
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Fatsoenlijk wonen is veilig wonen 
 
Vorige week werd heel Nederland geconfronteerd met de 
verschrikkelijke beelden uit de Wouwermanstraat in Den 
Haag. Wat als een ‘gewone’ woningbrand begon, groeide 
snel uit tot een vuurzee die ongeveer 40 woningen en een 
Moskee in rap tempo in de as legde. Tientallen mensen die 
op slag alles kwijt waren en in één keer dakloos werden. 

Daar komt ook nog bij dat de helft van de slachtoffers niet verzekerd lijkt te 
zijn en afhankelijk is van hulp. Het grootste deel kon terecht in een hotel of 
bij vrienden en familie. 
 
Verder is ruim de helft van deze woningen inmiddels onbewoonbaar 
verklaard en is het is niet duidelijk of de rest ooit nog bewoond kunnen 
worden. Experts vinden in ieder geval dat deze ramp nooit had 
plaatsgevonden als de woningen kwalitatief in orde waren en zouden 
voldoen aan het bouwbesluit. Als dit namelijk het geval was geweest, dan 
was de brand waarschijnlijk veel eerder geblust.  
 
Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen, vooral als je je 
bedenkt dat er veel arbeidsmigranten in het pand waren gehuisvest (veelal 
onder slechte omstandigheden). Dit laatste is overigens niet alleen een 
‘Haags’ probleem. 
In Schiedam zien we dit helaas ook. Arbeidsmigranten die worden uitgebuit, 
vaak veel te dicht op elkaar wonen en jackpotbedragen betalen aan een 
huisjesmelker die meer geeft om cashflow in plaats van het zorgen voor 
fatsoenlijke, toegankelijke en betaalbare woningen. 
 
Als PvdA hebben wij hier de afgelopen jaren veel aandacht voor gevraagd 
en zijn er gelukkig stappen gezet in Schiedam door een zelfbewoningsplicht 
voor nieuwbouwwoningen in te voeren en een vergunningsplicht om 
woningsplitsing tegen te gaan in kwetsbare wijken. We gaan hier 
onverminderd mee door.   Opdat een ieder fatsoenlijk kan wonen! 
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              Aad Verbeek – de 3-lanen in Oost 
 
Schiedam-Oost bezit een drietal lanen, De Professor 
Kamerlingh Onneslaan, de Boerhaavelaan en de 
Lorentzlaan. In alle lanen stonden hoge bomen die de 
doorgang aanzien gaven. Echter hoge bomen hebben ook 
hun vertakkingen onder de grond. De wortels waren een 
bedreiging voor de kelderfunderingen en kropen zelfs door 

de kelderwanden heen. De wortels waren te vinden in de verouderde 
grespijpen van de riolering waar de bomen met hun wortelpakket bovenop 
stonden. Het bleek dat de wortels in het bestaande asfalt waren vergroeid.  
In de afgelopen jaren waren de lanen regelmatig voorzien van een nieuwe 
asfalt laag die weer over de onderliggende wegverharding werd aangelegd. 
Het handhaven van de bomen zou de fundering van naastliggende 
bebouwing aantasten en desastreuse gevolgen hebben. Het verschil in 
hoogteligging met de achterliggende Oosterstraat gaf wateroverlast na een 
fikse regenbui in de lager gelegen straat. Om hiertoe de grondwaterstand te 
verlagen zou gevolgen hebben voor de fundering van de woningen aan de 
laan. Het aanleggen van een gescheiden riolering aan de laan waarbij de 
houten funderingspalen nat worden gehouden zou dit kunnen voorkomen.  
Ieder najaar lieten de bomen binnen enkele dagen hun totale naalden 
voorraad vallen en vormde bij nat weer een glibberbaan in de lanen.  
Het vervangen van de bomen leverde hoge kosten op, maar het verleden 
kan je niet ontkennen.  
Aanvankelijk waren de plannen om de 
lanen op te knappen met de restrictie 
dat de bomen werden behouden. Bij 
de eerste laan gaf dat problemen De 
aannemer kon niet verder werken 
omdat de bomen niet mochten worden 
aangetast en het wortelpakket met het 
asfalt was vergroeid. Uiteindelijk werd 
er alsnog besloten tot het vervangen 
van de bomen waar de bewoners-
vereniging sinds 2008 voor had gepleit.  
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Inmiddels worden alle straten in Schiedam-Oost van een nieuw riolerings-
stelsel voorzien en komen de gresbuizen boven de grond. Het vooruit 
schuiven van kostbare ingrepen die uiteindelijk toch moeten worden 
gemaakt stelt je voor extra kosten; er wordt twee maal een handeling 
verricht. Keuzes moeten met een vooruitziende blik worden gemaakt waarbij 
diverse aspecten moeten worden afgewogen moeten vanuit verschillende 
standpunten worden bekeken om tot een goede afweging te komen. 
Ervaringen en ideeën zijn in de wijken te vinden. Een samenspraak tussen 
ambtenaren en gemeente levert resultaten op waar iedere inwoner zich mee 
kan verenigen. 
Ideeën van anderen zijn daarbij een bron van inspiratie, waar ieder voor 
open moet staan. Argumenten en tegenargumenten moeten worden mee-
genomen in de afwegingen. Een discussie tussen bewoners en ontwikke-
laars geeft betere  resultaten   We moeten het samen doen! 
 
 
 

PvdA vraagt uw aandacht voor thema sessie Wonen 
 
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA Schiedam 
schrijft aan een nieuw verkiezingsprogramma.  
Hiervoor gaan we graag met u in gesprek.  
 
Op vrijdag 11 juni om 19.30 uur is de volgende digitale  
bijeenkomst onder leiding van Bilal Badri en deze sessie  
gaat over het thema “Wonen”;  
Zeker zijn van fatsoenlijke, betaalbare woonruimte voor de Schiedammer. 
 
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@pvdaschiedam.nl .  
Zij krijgen dan een link voor de bijeenkomst.  
Praat of denkt u graag mee? Dan zien wij u graag op vrijdag!  
 
Hartelijke groet, PvdA Schiedam 
  

https://mijn.pvda.nl/?max_wp_mail_redirect=9fb988b8cd4b74882717eb8b9941d46c&id=50272&m=ai5kZWhhYW4ta2xhYXNzZW5AaGV0bmV0Lm5s
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Nagekomen bericht 
 

Voor de PvdA Schiedam vandaag een mooie start van NL Doet. Samen met 
Hanke Clausen mocht ik aan de slag bij stichting De Werf in Kethel. We 

hebben de jeu de boules baan onder handen genomen. 
 
 
 

  

  

  

  

En op zaterdag: samen met Joke de Haan, Timor Dehzad, het college en Jos en Anita 

van Setten aan de slag in de Heemtuin in het Beatrixpark. Wat een mooie club, de 

Vrienden van het Beatrixpark  

https://www.facebook.com/hanke.clausen?__cft__%5b0%5d=AZX4McIKIRklLAqWnGU6Q3lnuRj6gvHfpiZsM0VT6WExYJg5ch-xhcrpNfYWfiNFaklGx3uUAS82-OaHdFb20gFMXAsm2D3NMwk7NgHxeO9T8PqBNuhz3bNFNd8ame4rvPE&__tn__=-%5dK-R
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Graag zo vlug mogelijk correcties,  

groetjes 

hanke 


