Editie 3–10 februari 2022

Campagne Flits
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.
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

Vorige
week
was
er
de
raadsvergadering waarin wij om een
onderzoek
vroegen
naar
de
besluitvorming “Groenoord van het
gas”. Kijk hier terug naar het interview
van Petra bij Schie TV
http://bitly.ws/ooQW

Tijdens dezelfde raadsvergadering regende
het onder aanvoering van de Pvda Petra
Zwang en Sun van Dijk van Groen Links
moties
over
de
teruggenomen
Veiligheidsnota.

Als de zaterdagochtend begint met meer dan 10 vrijwilligers, 250
rozen en 5000 flyers dan is 1 ding zeker: “Het rode campagneseizoen
is begonnen!”Als er iets opviel bij elke roos of flyer die wij met het
team weggaven is het wel de hoeveelheid ideeën die Schiedammers
hebben om de stad beter te maken.

per e-mail

5 februari 2022 – De eerste rode golf in het centrum!

Verzending per e-mail

Aanleiding was dat het raadsbrede
aangenomen beleid over “stop huiselijk geweld” niet in deze notitie terug te
vinden was. Kijk terug naar het interview van Petra met Schie tv.
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Zo sprak ik met een horeca ondernemer die uitkijkt op een vervallen
bedrijfspand en niet snapt waarom de leegstand op de Hoogsstraat nog
steeds niet is opgelost. “We kunnen
wel
praten
over
nieuwe
jeneververlichting maar laten we nu
eerst eens zorgen dat die leegstand
opgelost is”. Een andere ondernemer
viel hem bij en zei: “We hebben meer
winkels nodig die iets vernieuwends
brengen, winkels waarvoor je een
dagje naar de stad gaat, met spullen
die je niet online koopt.”
Even later sprak ik met een jong stel, geboren en getogen Schiedammers.
Ze wonen nu op 30m2 (à 900 per maand) op de Broersvest en zijn op zoek
naar hun eerste koophuis. De huizenmarkt is voor hen onmogelijk. Het lukt
ze niet om genoeg geld te sparen om mee te doen in het overbiedingsgeweld
dat langzaam ook haar intrede heeft gedaan in Schiedam. Ze hebben bij de
huizen in hun prijssegment de afgelopen maanden herhaaldelijk verloren
van de huisjesmelkers. Ze zitten vast en zijn gefrustreerd. Als je vraagt wat
eraan gedaan kan worden, is het antwoord:“Hoe kan het dat in Schiedam
een huisjesmelker nog steeds kan kopen terwijl die in Rotterdam wel zelf in
het pand moet wonen?” Een vraag waar VVD, D66, CDA & AOV wellicht wel
een passend antwoord op kunnen geven.
De laatste Schiedammer die ik een roos gaf was een oude bekende van de
PvdA. Hij had een glimlach van oor tot oor toen hij de roos aan nam. Zijn
woorden kunnen een mantra zijn: “Het is goed als de stad weer wat socialer
wordt!”

Zaterdag in Noord.
Aanstaande zaterdag zijn te vinden op al onze winkellocaties in Noord. Zoek
ons op aan de Laan van Bol’S ,de Borodinlaan, op het Malmö, Geuzenplein
of Hof van Spaland en neem ook onze nieuwe flyer mee.
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In gesprek met kinderen en jongeren bij de Kleine Ambassade
Woensdag 9 februari
De jeugd heeft de toekomst. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hun
mening geven over de stad en over problemen die er spelen. Dit is waarom
ik heel blij was toen ik de uitnodiging
kreeg om samen met Petra Zwang bij
de Kleine Ambassade in Schiedam
langs te komen om namens de PvdA
geïnterviewd te worden door kinderen
en jongeren uit de stad.
De thema´s waar wij over bevraagd
werden zijn thema´s die de PvdA aan
het hart liggen, armoede, veiligheid en discriminatie. De vragen die gesteld
werden waren messcherp. Zo werd er terecht opgemerkt dat vrijwel elke
partij wil dat armoede bestreden wordt en maar wat we daadwerkelijk gaan
doen.
Genietend van de kritische vragen hebben we duidelijk kunnen vertellen hoe
we Schiedam een mooiere, eerlijkere en veiligere plek willen maken. Het is
geweldig om te zien dat ook jonge Schiedammers interesse hebben in het
stadsbestuur en ik kan niet wachten om het interview binnenkort te lezen.
Wouter Boender
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Feiten en fabels.
Enkele weken geleden werden we
door de Ouderenpartij aangesproken
dat de PvdA tegen de verhoging van
het minimumloon zou zijn. Kijk hier
voor de feiten en plannen voor
minimumloon.
https://www.pvda.nl/nieuws/socialergroener-en-eerlijker-de-alternatieveplannen-van-pvda-en-groenlinks/
En dit is nu ook het voordeel om deze
verkiezingen te stemmen op een landelijke partij, de PvdA.

Wij stellen aan u voor:
Team Nieuwland.
Joke de Haan
Hanke Clausen
Petra Zwang
Bart Overzier
Cor Heukels
Peter Groeneweg

links boven
midden boven
rechts boven
rechts onder
midden onder
links onder

Heeft u vragen, stuur naar email:
secretaris@pvdaschiedam.nl
t.a.v. team Nieuwland
of bel naar 06-25187445
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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 budgetnodig 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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