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                 Editie 4–17 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 

 
 
Vandaag Petra bij Een Vandaag.  
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakt Een Vandaag een 

reportage over Schiedam. Waarom zij voor 
Schiedam gekozen hebben? Volgens de 
makers omdat Schiedam een gemeente is die 
moeite heeft een meerjarige begroting sluitend 

te krijgen en te houden. Waar veel armoede bestaat onder de inwoners, 
laaggeletterdheid onze aandacht vraagt. Waar de gevolgen van de 
decentralisaties op de begroting enorm is.  
Ik ben hiervoor geïnterviewd bij de Stichting Net Niet Genoeg, waar ze 
konden zien hoe vrijwilligers zich inzetten voor Schiedammers die het 
moeilijk hebben. En dat is maar één voorbeeld van alle initiatieven in de 
stad.  
De stad staat voor veel opgaves: er is geld nodig voor wonen, geld voor 
duurzaamheid, geld voor onderwijs, geld voor gelijke kansen voor alle 
kinderen, geld voor een sluitende aanpak laaggeletterdheid. 
Huisjesmelker moeten aangepakt worden.  
Schiedam kent veel vrijwilligers, die oppakken wat bij de gemeente van 
het bordje valt. Deze vrijwilligers moeten we koesteren, onze waardering 
laten blijken en beter faciliteren, bv met huisvesting.  
We moeten het vertrouwen van de stad terugkrijgen. Nooit is de kloof 
tussen Schiedammer en de gemeente zo groot geweest als nu.  Als PvdA 
moeten we hierin keuzes maken. En dat is niet eenvoudig.  
Er is ruim twee uur gefilmd, wat teruggebracht wordt tot 10 minuten. 
Spannend, want ik heb veel gezegd, maar ik weet niet wat na de montage 
overblijft. Kijk vanaf 18.15 op NPO1 
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De PvdA was afgelopen zaterdag te vinden in Noord.   

 
 
Zaterdag a.s. zijn we te vinden in Nieuwland. Met name op de Nolenslaan. 
Meehelpen met flyeren meld u via secretaris@pvdaschiedam.nl of bel  
0625-187445. 
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2 Bouwstenen eruit gelicht. 
 
Goede zorg dichtbij 

Een heel belangrijk punt in het programma van de PvdA is dat goede zorg 

geleverd wordt binnen de gemeente. Ook 

moet er dan rekening gehouden worden 

met het feit dat er sprake is van een 

vergrijzing van de samenleving. Wij staan 

er dan ook voor dat alle Schiedammers 

volledige toegang hebben tot de juiste 

zorg. Die noodzakelijke zorg moet ook 

geleverd kunnen worden aan de mensen 

met de kleine beurs. Daarnaast moet de 

benodigde zorg bereikbaar zijn voor alle Schiedammers. De specialistische 

zorg moet zoveel mogelijk binnen bereikbare afstand zijn. Goede 

voorzieningen om te komen op de plek waar de hulp geleverd kan worden. 

Daarnaast staat de PvdA ook voor voldoende handen aan het bed. Niet 

alleen in de ziekenhuizen maar zeker ook in de verpleegtehuizen en andere 

zorginstellingen is dit van optimaal belang! We denken hierbij ook aan het 

belang van de mantelzorgers. Ook zij hebben steun nodig vanuit de overheid 

als zij dit nodig hebben. De PvdA staat ook voor het terugdringen van de 

overbodige bureaucratische regels. Laat de verzorgende doen waar hij/zij 

goed in is, namelijk zorgen! 

Ook preventie is een belangrijk onderdeel. We zijn aan het vergrijzen en we 

willen de mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving houden. 

Welke voorzieningen er eventueel mogelijk zijn om de hulpbehoevende 

hierin te voorzien moet duidelijk zijn en laagdrempelig. 

Ben Thomassen 
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Slimmer vervoer en parkeren. 
 
Het is belangrijk dat mensen zich makkelijk kunnen verplaatsen tussen werk, 
huis en hobby´s. Openbaar vervoer en 
parkeerplaatsen zijn hierin essentieel. In 
Schiedam is hier nog veel ruimte voor 
verbetering, in het centrum zijn meer 
parkeerplaatsen noodzakelijk en de 
verbinding van het openbaar vervoer 
tussen noord en andere delen van onze 
stad moet beter. 
Ook is het essentieel dat het openbaar 
vervoer voor iedereen beschikbaar is, en 
op termijn wil de PvdA dat het openbaar vervoer gratis wordt maar het begint 
met gratis openbaar vervoer voor de minima. 
In Schiedam is het voor studenten, jongeren en mensen zonder auto 
essentieel dat het openbaar vervoer in Schiedam betrouwbaar, snel en 
goedkoop is zodat de Schiedammer ook op de bestemming kan komen. 
Daarnaast is het belangrijk dat er in de stad ook ruimte blijft voor de 
automobilist en het is daarom belangrijk dat er op plaatsen waar nu een groot 
tekort aan parkeerplekken speelt meer ruimte komt voor parkeerplaatsen en 
ook is het in de hele stad belangrijk dat er meer laadcapaciteit komt voor 
elektrische voertuigen. 
 
Wouter Boender 
 
 

 
 
 Heeft u onze radiospot op Ziekenomroep Schiedam al gehoord? 
 

 
 
Klik op: https://schiedam.pvda.nl/nieuws/pvda-promo-op-zos-radio/ 
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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 

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. 

 

 


