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.
Oproep: U zult ze allemaal wel gezien hebben, de sandwichborden
langs de straat. Met dank aan Dick van Belle die de
teksten voor deze borden heeft verzorgd. De
borden moeten na woensdag weggehaald worden.
Wie borden thuis wil hebben kunnen we de borden
schenken. Ook zoeken we opslag voor de rest van
de borden.
Wie ruimte voor opslag heeft, meldt het:
secretaris@pvdaschiedam.nl
Jos van Setten
Het aftellen is begonnen.
Komende dagen zijn we nog te zien, op vrijdag de hele dag op
de markt, op zaterdag in Noord in Hof van Spaland en op de
Nolenslaan. Maar schrik niet wanneer we nog op andere
plekken ook opduiken.
Heeft u de PvdA sleutelhanger al? Een echt collectors item! Kom
langs op de markt, daar delen we ze uit. Naast de vertrouwde rozen
natuurlijk.
Een fantastisch team heeft zich ingezet om de afgelopen tijd zoveel
mogelijk zichtbaar te zijn en overal zijn flyers in de bus gedaan.
Grote dank aan al die vrijwilligers!
Elke stem telt
Nog 4 dagen en jullie kunnen stemmen.
Kunt u komende week niet stemmen, of weet u niet waar u kunt
stemmen, neem contact op met secretaris@pvdaschiedam.nl. Ik
kan u vertellen hoe u uw stempas om kan zetten in een volmacht.
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Jessie in debat in de bibliotheek
Afgelopen zondag was er in de Korenbeurs een
bijeenkomst in het kader van Internationale
vrouwendag. Namens de PvdA nam ik deel aan een
paneldiscussie over Meer vrouwen in de politiek.
Als je kijkt naar het aantal vrouwen op de
kandidatenlijsten, dan valt je vast op dat de verhouding
best scheef is. Op dit moment is ongeveer 30% van de
raadsleden vrouw en als we kijken naar het aantal
vrouwelijke lijsttrekkers, dan zijn ze op exact 2 vingers
te tellen.. En dat voor 12 partijen. Wat zou het mooi zijn
als het normaal is dat de verhouding in de politiek wat gelijker is, zoals ook
bij de bevolking van Schiedam terug te zien is. Wat zou het mooi zijn als
jonge ambitieuze Schiedamse meiden jaren later die ambities daadwerkelijk
kunnen vervullen...Of ze nou de zorg in willen, voetballen willen of dromen
van de politiek. Helaas is het nog niet zo vanzelfsprekend en vraagt dit
onderwerp nog steeds onze aandacht. We moeten het blijven onderhouden!
Waarom willen we meer vrouwen in de politiek? Het maakt de
besluitvorming beter, rijker en waardevoller. De beslissingen van de
gemeenteraad raken en vormen namelijk de levens van alle Schiedammers.
Meer dan ooit zelfs, als je kijkt naar alle extra taken die er bij de gemeente
zijn komen te liggen. De behandelde onderwerpen en genomen besluiten
missen zonder de juiste vertegenwoordiging vaak een deel van de
perspectieven en belangen. Daarom is representatie van vrouwen, politieke
deelname van vrouwen en gendergelijkheid enorm belangrijk. We hebben
representatie en rolmodellen nodig. Daarmee doen we het echt samen in
Schiedam en kunnen ook vrouwen hun talenten en ambities volledig
benutten. Ik gun alle (jonge) vrouwen in Schiedammer dat zij hun stappen
en keuzes kunnen maken vanuit hun hart.
Jessica Silva #2
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Petra Zwang bij JW TV over internationale vrouwendag.
Jan Willem de Boer sprak met Petra
over internationale vrouwendag. Is
dta nog van deze tijd. Jazeker.
Samen met Monique Rotteveel is
Petra één van de twee vrouwelijke
lijsttrekkers van de 12 lijsten die
meedoen
aan
de
gemeenteraadsverkiezingen.
Te zien op: https://bit.ly/3sYomz1

Petra Zwang bij de avondshow.
Waar komt het geld voor de nieuwe plannen van de gemeentes vandaan?
Petra is de enige in
deze campagne
geweest die gezegd
heeft waar het geld
vandaan komt.
Woensdag avond werd
Petra geciteerd tijdens de goed bekeken avondshow van Arjen Lubach.
Terugkijken kan op https://bit.ly/367piI5. Kijk vanaf 10:51 voor dit item.
Petra is te zien vanaf 16:25.

Advertentie in Het Nieuwe Stadsblad.
Heeft u hem al gezien de paginagrote advertentie
in het Nieuwe Stadsblad? Dit is het vervolg op
een advertentie uit 2018 toen het pas
aangetreden college door slecht onderhandelen
het gratis OV verkwanselde. Schiedam verdient
beter. Wij krijgen al mooie reacties..
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Ondernemerschap bevorderen & werkgelegenheid creëren
Vorige week verscheen dit artikel, maar helaas
vergeten de auteur mij te vermelden. Het is Wijnand
de Leeuw op de lijst op nummer 4 .

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
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!
Wijnand de Leeuw #4
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Kwetsbare wijken aanpakken
We willen de komende jaren stevig ingrijpen om onze
kwetsbaarste wijken leefbaarder te maken in de breedste
zin van het woord. Goed voor die wijken maar ook voor heel
Schiedam.
Zo willen we huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus
geen kans meer geven om deze wijken te misbruiken. De
afgelopen jaren heeft de gemeente hier duidelijk liggen slapen. We moeten
dit rechtzetten met stevige maatregelen zoals een zelfbewoningsplicht of
een verhuurvergunning. Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap: er
komen betaalbare huizen vrij en nieuwe bewoners blijven langer in de wijk,
daardoor neemt de woonoverlast af en de samenhorigheid in de wijk toe.
Bijkomend voordeel is dat het vele grofvuil op straat door de aanhoudende
verhuizingen ook minder wordt.
Ook gaan we de wijken mooier maken door meer
en betere groenvoorziening, verpauperde panden
aan te pakken en door vaker en op meer plekken
op te ruimen.
Criminaliteit en overlast worden effectiever
bestreden met benaderbare wijkagenten en boa’s
die in nauw contact staan met de bewoners.
Samen zorgen zij er voor dat de wijken veiliger zijn
én voelen.
Dick van Belle #3

PvdA in debat op Radio en TV
Maandag was op TV Rijnmond Petra in debat
met andere lijsttrekkers over wonen. Dit debat
is hier terug te kijken.
https://bit.ly/3J057uz
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In dit filmpje, gemaakt door
Schie TV laat Petra
zien
waarom je op de PvdA moet
stemmen. Klik op deze link:
https://bit.ly/3hWmYqe

Verkiezingsdebat op Schie TV
Vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart
wordt het Schie Verkiezingsdebat
uitgezonden op
op SCHIE TV. De
uitzending waar de PvdA te zien is, is op
vrijdag. Opnames zijn eerder al gemaakt.
Petra gaat in debat over Wonen, Jeugd
en Sport.

Figuur 1Team Pvda

Jonge Socialisten in Schiedam
Zoals in de vorige campagneflits is
aangekondigd staan de Jonge Socialisten
vrijdag 11 maart op het
Stationsplein.
De problemen op de
woningmarkt raken met
name de jongeren. Zij zijn
kansloos om op zichzelf te gaan wonen.
Kom Vrijdag langs op het stationsplein van
16:00-18:00 en maak gelijk kennis met Wouter
Boender ons jongste lid op plaats 5.
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En nog niet genoeg filmpjes gezien nu?
Klik op https://bit.ly/34vt7GI voor het campagnefilmpje
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