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      Editie 5 – februari 2022 

 

                                                        Campagne Flits 

 

 
 
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 

 
 

 
 
2 Bouwstenen eruit gelicht. 
 

De woningen die Schiedam nodig heeft. 
  
Wij wonen in Schiedam. Om je thuis te voelen in je stad zijn er voor de 

meeste mensen wel een aantal voorwaarden. Voor ons 
zijn deze voorwaarde dat je in een aangename buurt 
beland en je niet blauw betaald aan huur of hypotheek. 
Een aangename buurt. Die kunnen we beïnvloeden 
door te zorgen dat de bewoners zich verbonden voelen 
aan de wijk. Zelfbewoning is daar een grote factor in. 
Als een huis gekocht wordt dient de koper er zelf te 
wonen. Geen beleggers met 3 of meer panden in 
Schiedam die onderhoud ondergeschikt achten aan 
winst maken. Dat zorgt voor meer gezonde woningen 
en meer verbondenheid met je wijk en je buur. Beter 

een goede buur dan een verre profiteur. 
De prijs van wonen Er is in Schiedam een groot gebrek aan betaalbare 
woningen. Voor ons zijn dat de woningen die afgestemd zijn op het huidige 
inkomen van Schiedammers. Niet die van toekomstige Schiedammers. Die 
zijn van harte welkom maar hebben voor ons niet de prioriteit. We moeten 
zorgen dat de wachtlijsten van een sociale huurwoning verkort worden. 
Zodat woningen gebruikt worden voor dat waarvoor ze nodig zijn. 
Langdurige bewoning en geen belegging. 
Guido Antunes. 
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Kansen voor elk kind. 

Een kansrijk begin  

Wij vinden het essentieel dat ieder kind een goede en eerlijke kans krijgt in 
Schiedam! Daarom investeren we in Schiedam in oplossingen om de 
ongelijkheid tegen te gaan. Dat doen we op scholen met behulp van goed 
onderwijs en excellente leraren. Maar ook rolmodellen, kennismaking met 
sport-, kunst- en cultuuraanbod en ondersteuning in de vorm van 
huiswerkbegeleiding, krijgen de benodigde aandacht. Daarnaast blijven we 
voortdurend werken aan problemen zoals leerachterstanden en 
laaggeletterdheid.   

Een goede en eerlijke kans begint bij een kansrijke start. Die kansrijke start 
is voor elk kind van levensbelang. Elk kind verdient een start waarbij geld of 
afkomst geen rol speelt. Met partijen als kraamzorg, verloskundigen en 
kinderopvangorganisaties werken we aan de periode van de 
eerste 1000 dagen in het leven van een kind. Die eerste 
1000 dagen hebben namelijk een enorme invloed op de rest 
van je leven.   

Om hun talenten te ontwikkelen en hun toekomst vorm te 
geven, moeten alle kinderen voldoende kansen en 
mogelijkheden aangereikt krijgen. Met passende 
ondersteuning bereikt elk kind zijn ware potentieel en 
kunnen we in Schiedam in de toekomst de vruchten plukken van al die 
uitzonderlijke talenten!  

Jessie Silva 
 

 
Partijbijeenkomst van gas los. 

 
De gemeente wil voorop lopen in het plan duurzame 
wijken. In december 2020 heeft de raad met een 
nipte meerderheid het besluit genomen om als 
eerste de wijk Groenoord aan te sluiten bij het 
warmtenet en zo af te sluiten van het gas. Daarna 
volgt Nieuwland.  
Een besluit waar de PvdA niet mee heeft ingestemd. 
Wij willen dat graag toelichten en samen met 
bewoners kijken naar de plannen voor de komende 
4 jaar. De bijeenkomst is: 
 

Donderdag 3 maart 2022 
Ontmoetingscentrum van Beethovenflat  
van Beethovenplein 161 

Aanvang 19:30 
Wilt u zich aanmelden bij secretaris@pvdaschiedam.nl 
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 De buitenruimte geeft richting aan stedenbouw. 

 

Eeuwenlang bestond Schiedam binnen de vesten. De Broersvest, de 

Westvest, de Vellevest en de Noordvest vormden de begrenzingen van de 

stad. Inmiddels is de stad uitgegroeid buiten haar oorspronkelijke grenzen 

maar we hebben nog steeds de neiging te denken aan de oorspronkelijke.  

Alle delen van Schiedam moeten in logische relatie staan met elkaar.  

Het is een uitdaging om die delen met elkaar te verbinden zodat er een 

natuurlijke overloop bestaat tussen de diverse delen van de stad die een 

gezamenlijk centrum hebben. Een centrum van een 

stad leeft bij de contacten met zijn omgeving en die 

zijn niet beperkt tot de stadsgrenzen van Schiedam. 

Een samenhang tussen de verschillende delen van Schiedam en 

omliggende steden is een voorwaarde tot een bloeiende binnenstad waar 

intermenselijke contacten plaats vinden. 

Dat betekent ook dat er ontmoetingsplaatsen zijn en niet alleen in de 

binnenstad. 

Het centrum van Schiedam moet goed bereikbaar zijn en dat geldt twee 

kanten op. Schiedam moet iets eigens te bieden hebben dat elders niet is te 

vinden. De stad heeft zijn specifieke geschiedenis zoals de hoogste molens 

van de wereld, de pakhuizen met een architectuur die kenmerkend is voor 

de jeneverindustrie, de stegen naar buurten die een uitdaging zijn voor ieder 

om ze te verkennen en niet te vergeten de fluisterboot die door de havens 

dobbert en waar het Schiedams verleden wordt toegelicht.  

We moeten trots zijn op Schiedam en dat mogen we etaleren. We moeten 

de stad niet volstampen met hoogbouw zodat er geen plek is voor andere 

voorzieningen. Alle gebouwen en alle bouwruimte verband worden gezien 

met de totale stad. Een stad met alleen een verzameling woningen is 

onleefbaar.  

 

Aad Verbeek – 2022-02-18 
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Schiedam kleurt langzaam rood. 
 
Deze week zijn we begonnen met het plaatsen van borden met 

onze boodschap. Komende week zullen jullie 
steeds meer borden langs de doorgaande 
wegen aantreffen.  
Dit is een uitgelezen kans jezelf met één van de 
borden te verenigen. Stuur een foto van jezelf 
bij het leukste bord. Aan het eind van de 
campagne komt de leukste foto in aanmerking 
voor een prijs. Stuur je foto op naar 
secretaris@pvdaschiedam.nl.  

Bart Overzier (penningmeester) en Wijnand (plaats 4) zijn jullie al 
voorgegaan.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rubriek Wijkteam stelt zich voor. 
 
Door een technische storing is vorige week het wijkteam noord niet 
in de campagneflits meegenomen, daarom deze week twee wijk 
teams , die van Noord en die van Zuid en West  
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Wijkteam Noord stelt zich voor:   
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     Wijkteam Zuid en West 

 

 

 

 

                         

                                

                                   

                                                             

                            Jessica Silva                                          Guido Antunes                                      Ger Ubink                                        

                   

 

Wilt u meehelpen met flyeren in Zuid of West ?   Mail naar secretaris@pvdaschiedam.nl of bel 06-30388524 

 

mailto:secretaris@pvdaschiedam.nl


6 
 
 

       

 

 

 

                                 Wijkteam Noord 

 

                                  Petra Zwang 

                                

 

 

                                     

                                           

                   Ben Thomassen                                                   Wouter Boender                                               Bilal Badri                                       

 

 

 

                           

 

                   Jos van Setten             Chris Zijdeveld 

 

 


