Editie 6 – maart 2022

Verzending per e-mail

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

Vanavond 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 en SVEA.
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

Ondernemerschap bevorderen &
werkgelegenheid creëren

In Schiedam verdienen meer dan 34.000 mensen
dagelijks hun brood. Het is een aantrekkelijke stad
voor het bedrijfsleven en door de ligging aan de
haven en verbinding met Rotterdam kunnen (en
moeten) we internationaal denken. Onze
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pluspunten zetten we echter niet optimaal in. Steden met een
vergelijkbare grote, zoals Hengelo of Heerlen zijn in staat om veel
meer arbeidsplaatsen te genereren. Met andere woorden werk
aan de winkel! Door vanuit de PvdA in te zetten op het
ontwikkelen van de Schiedamse Offshore Valley kunnen wij van
het Havengebied niet alleen een industriële maar juist ook een
innovatieve & duurzame kennis hub maken. In Nieuw Mathenesse
versterken we het Distillers District en maken we het gebied van
de voormalige Glasfabriek geschikt voor een mix van wonen &
werken. De Spaanse Polder & ’s-Gravelandsepolder zijn van
grote waarde voor Schiedam en hier wil de PvdA samen met het
bedrijfsleven zoeken naar de beste manier om waarde uit dit
gebied te halen, leegstand op te lossen en innovatie mogelijk te
maken.
Als laatste kijkt de PvdA vanzelfsprekend ook
naar de Winkeliers en Horecaondernemers.
Hun unieke vakmanschap en Schiedamse
creativiteit maken de stad. Wij helpen start-ups
die in Schiedam willen beginnen, ondersteunen
het MKB en zorgen dat Schiedam een plek is
met bedrijvigheid!

Pvda op Radio en TV

Vorige week waren Jessie en Petra te gast
bij Schie radio, hier https://bit.ly/3K2X1S0
kunnen jullie de uitzending terug luisteren.
https://bit.ly/3K2X1S0
En vergeet niet het debat volgende week op
maandag op tv Rijnmond van 18:00 uur tot 18:50
Hier gaat Petra in debat met andere lijsttrekkers.
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Jonge Socialisten in Schiedam
De woonsituatie in Schiedam is, zoals de meeste mensen
ondertussen wel weten, best krap. Daarom hebben de Jonge
Socialisten Rijnmond, de jongerenafdeling van de PvdA, besloten
een woonactie te organiseren.
Door het gebruik van kartonnen dozen zal er op
een ludieke manier een punt gemaakt worden; er
zijn meer betaalbare huizen nodig zijn om wonen
bereikbaar te houden.
Deze woonactie zal 11 maart van 16:00-18:00
plaatsvinden op een locatie die volgende week
definitief bekend wordt. Houdt het nieuws in de
gaten!
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Schiedam kleurt langzaam rood.

Dat de sandwichborden staan is niet onopgemerkt gebleven. Wij
proberen naar éér en geweten om de borden
op de toegestane plekken neer te zetten maar
we waren niet de enigen. De regels die in de
verordening staan zijn niet altijd even duidelijk
waardoor foute plaatsing onvermijdelijk is.
Er is heel veel vraag naar deze borden. We
hebben alle borden nu ook in A3 formaat
welke geschikt zijn om nog 2 weken voor het
raam te hangen. De borden zijn te krijgen op
de kraam morgen. We staan op het Land van
Belofte en er zijn er genoeg beschikbaar. En
welke borden zijn het: een overzicht:
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Campagne in Zuid.

Zaterdag j.l .waren we op campagne in Zuid. Eerst
hartelijk ontvangen bij J&S op de Groenenlaan , waar
wij onder de indruk waren van alle initiatieven die zij
ontplooien. Hierbij de
ervaringen gedeeld
over
Samen
Schiedam (Tafel van
Schiedam),
vragen
van jongeren voor
ruimtes om elkaar te
kunnen ontmoeten,
over de behoeftelijn
en het buurtkastje,
waar bewoners producten kunnen brengen en halen.
Opvallen was ook dat er aan de samenwerking tussen
de diverse organisaties in de wijk nog heel veel te
doen is. Daarna de straat op waar gesprekken
gevoerd werden. Hierbij kwamen onderwerpen aan het licht op het
gebied van jeugdzorg, veiligheid en wonen. Genoeg om de
komende 4 jaar mee aan de slag te gaan.

Wijkteam Noord stelt zich voor:
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Wijkteam Noord
Rubriek Wijkteam stelt zich voor.
Petra Zwang

Deze week Oost.

Aad Verbeek
Ben Thomassen

Dick van Belle
Wouter Boender

Bilal Badri

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

Jos van Setten

Chris Zijdeveld

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