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                      Editie 1 – Januari 2022 

 

                                                        Campagne Flits 

 

 

Naast de maandelijkse “Voorwaarts” zal elke 
week een campagneflits verschijnen. In deze 
campagne flits wordt u, in aanloop naar de 
verkiezingen op woensdag 16 maart a.s., op  
de hoogte gehouden van het campagnenieuws 
in Schiedam.  
Let op! Enkele stembureaus zullen al eerder 
open gaan te weten op 14 en 15 maart. 
 
Heeft u ideeën of ander nieuws of 
aankondigingen voor deze campagneflits mail 
deze dan naar secretaris@pvdaschiedam.nl.  
 
Heeft u vragen erover bel gerust 06-30388524. 

 
 
Deze wekelijkse campagneflits zal per e-mail verstuurd 
gaan aan worden. Krijgt u de “Voorwaarts” al per e-mail 
dan krijgt u automatisch deze campagneflits ook. Krijgt  
u de “Voorwaarts” over de post en wilt u op de hoogte 
blijven van het campagne nieuws?  Geef dan uw e-mail 
adres op aan  ledenadministratie@pvda.nl  of mail deze 
naar secretaris@pvdaschiedam.nl, dan maak ik dit voor 
u in orde. 
                 Jos van Setten 

 
Hartelijk dank dat ik weer lijsttrekker mag zijn 
voor de PvdA. Ik doe het met heel veel plezier. 
Onze kracht is dat we een prachtige lijst heb-
ben met bevlogen mensen. Ik vind het prettig 
werken met mensen die gelijk denken, en hard 
werken voor de stad. Samen kunnen we bergen 
verzetten. Het zou me niet verbazen als we 
deze keer 4 zetels halen. Tenslotte waren wij 
de vorige keer maar 20 stemmen verwijderd 
van de 3e zetel. En we hebben een mooi 
verkiezingsprogramma gericht op 
Schiedammers, waar ik écht blij van wordt.  
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Campagne flits vervolg 

 
In de Voorwaarts staat de kandidatenlijst 2022. De 
kandidaten worden, in willekeurige volgorde aan u 
voorgesteld, maar (her)kent ú nog de contact per-
sonen voor elke wijk?  
Om de continuïteit te borgen gaan we, in plaats van  
met 1 persoon per wijk, met een contact team aan 
de slag.  
We gaan in de komende weken elke keer 1 van de 
contactteams aan u voorstellen zodat u weet waar  
u kunt aankloppen met uw wijk gerelateerde vragen.  

 
 
 
Heeft u een tekst / een onderwerp uit uw 
wijk, waarvan u denkt dat is niet alleen van 
belang voor mij maar ook van mijn buren en 
mag niet in de nieuwsflits ontbreken?  
Klim in de pen en schrijf het ons.   
Zorg dat het niet langer wordt dan 80 of 85 
woorden. Zo mogelijk met een foto om de 
zaak te ondersteunen. 
 
 
 

Zaterdag de 22e januari hebben wij als start van de 

campagne een belronde gedaan. We hebben vrijwel 

alleen positieve reacties gehad. Veel leden hebben 

aangeboden om de komende weken te helpen bij 

de campagne. Ook zullen de komende tijd weer 

veel ramen rood kleuren door onze verkiezings-

poster. We konden merken dat mensen het thuis 

zitten en de eenzaamheid zat zijn. Er meldde zich 

zelfs een 80+er aan om te flyeren in zijn eigen wijk, 

nou petje af voor deze veteraan.  

Naast de korte hadden we ook lange gesprekken, 

waarin mensen hun hart uitstorten en mensen die 

het op prijs stelden dat we belden en hun mening 

vroegen.  

Ter controle vroegen we of het e-mail adres nog 

klopte, want anders zou de campagne flits niet 

aankomen niet waar? Kortom het was een succes-

volle belronde, en voor herhaling vatbaar.  


