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                 Editie 2 – 3 februari  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 t.w. 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 
 
Bouwen aan vertrouwen 

De afgelopen vier jaar zien wij dat de kloof tussen de gemeente en de 

Schiedammers groter en groter geworden is.  Bij grote en kleine projecten is er 

niet gevraagd naar de mening van de Schiedammer. Sterker nog, wanneer zij 

gevraagd of ongevraagd advies gaven, werd dit advies  opzij geschoven en  hield 

de gemeente vast aan hun eigen plan. Dat is een kwalijke zaak. Immers, de 

Schiedammers zijn de experts in de stad. Zij hebben veel kennis en weten wat er 

in de stad en in de wijken speelt.  

Het vertrouwen weer terug krijgen zal niet makkelijk gaan, het spreekwoord zegt 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.  Dat betekent dat we de komende jaren 

hard moeten werken om het vertrouwen van de Schiedammer weer terug te 

krijgen. We moeten bouwen aan vertrouwen! 
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Campagne flits vervolg 

 
 

 

In gesprek met kinderen en jongeren bij de Kleine Ambassade 

Woensdag 9 februari gaan Wouter Boender en Petra 

Zwang in gesprek met kinderen en jongeren over 

thema’s die voor hen belangrijk zijn. De uitkomsten 

van de gesprekken en een enquête die door ons is 

ingevuld hebben een heuse stemwijzer voor kinderen 

en jongeren als resultaat!  
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Campagne flits vervolg 
 
Zaterdag flyeren in de stad. 

Nog 42 dagen en dan kan Schiedam gaan stemmen voor weer een rode stad. 

 

Inmiddels gaat de campagne op stoom komen, flyers worden in alle opmaak 

gepresenteerd en ook op de website Facebook en Instagram zullen veel 

activiteiten te vinden zijn. Een inmiddels grote groep kandidaten en vrijwilligers 

staan in de startblokken om zich in de stad te laten zien. 

A.s zaterdag kunt u ons tegenkomen in het Centrum. Met name bij het ABC 

complex en de Hoogstraat kun u tussen 10:00 en 13:00 mensen van de PvdA 

tegenkomen. Waar herkent u ze aan, een goed humeur en een rode sjaal. Zij 

hebben diverse flyers bij zich waar de bouwstenen voor de komende 4 jaar 

genoemd worden. 

Wilt u meehelpen mail dan naar secretaris@pvdaschiedam.nl. ik neem dan 

contact met u op. 

Wilt u flyers onder u vrienden kennissen en familie verspreiden vraag dan gerust 

om meer flyers. 

  
 

Doneren? 

Tijdens de belactie zaterdag 22 januari jl 

wilden enkele leden de campagne 

ondersteunen middels een financiële gift.  

Dit is meer dan welkom want naast de 

vrijwillige inzet is er een goed budget nodig 

om de flyers, films en posters te bekostigen. 

Wanneer u een geldelijke bijdrage wilt 

geven dan kunt een bedrag overmaken 

naar: 

NL 10 INGB 0008451062 

ten name van  

Stichting Fondsenbeheer Politieke Activiteiten Schiedam. 
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