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     Editie 8– 17 maart 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. 
 
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 nu weggehaald 
worden. Wie borden thuis wil hebben kunnen we de borden 
schenken. De eerste borden hebben al een plekje gevonden. Ook 
zoeken we opslag voor de rest van de borden. Wie ruimte voor 
opslag heeft meld het: secretaris@pvdaschiedam.nl  
Jos van Setten 
 
 
 
Partij van de Arbeid VAN 2 NAAR 4 ZETELS. 
 

Vanochtend vroeg was de voorlopige uitslag van 
de verkiezingen en wij waren samen met Alles 
voor Schiedam de grootste winnaars. Maandag 
om 10:00 is de definitieve uitslag en dan weten we 
ook wie er namens ons in de raad zitting mogen 
nemen. Ruim 2500 kiezers hebben op PvdA 
gestemd. Een magistraal resultaat waar in deze 
flits door Petra Zwang op teruggeblikt gaat 
worden. 
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Figuur 1De winnaars Zwang en Janssen aan 
tafel bij SchieTV 
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campagne flits vervolg 
 
Van twee naar vier 
Na de teleurstellende verkiezingsuitslag hebben Bilal, Jessie en ik ons snel 
herpakt en keihard gewerkt om vanuit de oppositie Schiedam en de 
Schiedammers mooier en socialer te maken. Dat deden 
wij niet alleen vanachter ons bureau, maar wij zijn veel de 
stad in geweest en hebben naar de Schiedammers 
geluisterd. In de loop van de tijd kregen wij steeds meer 
ondersteuning van onze (nieuwe) leden. In aanloop naar 
de verkiezingen werd steeds duidelijker dat de PvdA 
Schiedam bruist. Met als resultaat een mooie, diverse 
kandidatenlijst, een verkiezingsprogramma waar al onze 
sociaal democratische waarden terug te vinden zijn.   
En een campagne waar de creativiteit en plezier van af 
spettert. Een campagne waar we onze eigen kwaliteiten 
en krachten met de Schiedammer gedeeld hebben. Soms met een knipoog 
naar andere partijen, zoals het bord ‘Denk na, stem PvdA”.  
Dit alles is gezien, is gewaardeerd. En zo komen we aan een verdubbeling 
van ons zetelaantal. Met een voorbehoud. In 2018 ging de restzetel net aan 
onze neus voorbij. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren. Maandag wordt de 
uitslag definitief gemaakt. Dan weten we het zeker. Maar ook drie zetels is 
een mooi resultaat, een resultaat om trots op te zijn. Een echte 
teamprestatie. Ik wil dan ook iedereen bedanken die hieraan bijgedragen 
heeft, door een stem PvdA lobby in je netwerk, door te flyeren, door mee te 
schrijven aan het verkiezingsprogramma, door als campagnetijgers de 
sandwichborden te plaatsen, en weer plaatsen en weer plaatsen. Teveel om 
op te noemen. Dank jullie wel hiervoor, deze samenwerking maakt de PvdA 
groot, maakt Schiedam socialer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Stadserf waar 
de uitslag te zien was 
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campagne flits vervolg 
 
Zo ziet een overwinning eruit. 
 
Voor Petra Zwang en Bilal Badri, de twee raadsleden die afgelopen vier jaar 
voor de partij met veel inzet in de raad het vertrouwen van de Schiedammer 
weer terug probeerde te winnen, was deze avond extra spannend. Want 
vond de Schiedammer dit ook? Deze fotoserie geeft het antwoord. Dank aan 
Petra en Bilal voor dit resultaat.  
 

   
 
 

  
 
 
 

Mét Schiedammers voor duurzaam en groen 

Dit is de laatste bouwsteen in de serie de 10 bouwstenen 

De afgelopen jaren zien we het weer steeds extremer 
worden. Ook in Schiedam. Om verlies van mensenlevens, 
biodiversiteit en materiële schade te voorkomen als gevolg 
van klimaatverandering, zijn volgens het in februari 2022 
verschenen VN klimaat-rapport grote aanpassingen nodig. 

Voor de PvdA is verduurzaming en vergroening 
ongetwijfeld een belangrijk thema waar wij ook als Schiedam op zouden 
moeten inzetten. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, dan is de kans 
het groots om de opwarming van de aarde te beperken. 

Ik zeg bewust: ‘iedereen’. Voor de gemeente betekent dit dus dat er 
daadwerkelijk moet worden ingezet op het meekrijgen van Schiedammers  
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campagne flits vervolg 

 

om te kunnen vergroenen en verduurzamen. Hoe dan? Hoor ik jullie 
denken… 

Nou allereerst door eerst bij Schiedammers zelf te beginnen. Breng in kaart 
op welke manier Schiedammers zelf willen en kunnen bijdragen aan de 
opgave. En wanneer deze inzichten zijn verzameld, vervolgens open te 
staan voor verschillende oplossingen. Concreet betekent dit dat de 
gemeente zich niet blindstaart op één oplossing, maar draagvlak en 
effectiviteit als criterium hanteert. Je hebt bijvoorbeeld niks aan afval 
scheiden als je van te voren weet dat het draagvlak erg laag is. Hetzelfde 
geldt bijvoorbeeld ook voor wat we zien bij de energietransitie. Kiezen voor 
het warmtenet lijkt voor sommigen de meest logische keuze. Maar wat als 
er over 2 jaar, 5 jaar of 10 jaar veel betere alternatieven zijn? Hoe ga je daar 
dan mee om? 

Maar ook de fixatie op het gasvrij bouwen, terwijl er nu ook bewezen 
betaalbaardere alternatieven zijn die Schiedammers minder geld kosten en 
sneller een CO2-reductie opleveren zoals bijvoorbeeld het grootschalig 
isoleren van woningen. 

Door bij de Schiedammer te beginnen, heb je als voordeel dat hun kennis 
en expertise wordt benut en tegelijk ook het draagvlak voor 
verduurzaming te vergroten. Zo kunnen we bouwen aan het 
vertrouwen. 

 
Bilal Badri  

 
 

 
 
 
 
Wouter Hessel op woningjacht  
 
De situatie van starters en jongeren op de woningmarkt is niet al te 

best. Daarom gaat de JS-Rijnmond, de 
jongerenafdeling van de PvdA in de regio, de regio 
rond met een aantal kartonnen namaakhuizen om dit 
probleem en de oplossingen die de PvdA aanbied op 
de kaart te zetten. 
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Op vrijdag 11 maart stond de JS in Schiedam, op 
het Stationsplein. Hier werden de huizen goed 
zichtbaar neergezet en de jongerenafdeling van de 
PvdA heeft ervoor gezorgd dat zowel de 
woningnood als de jongeren van de stad tijdens de 
manifestatie centraal stonden. 

Naast het centraal stellen van de problemen voor starters wil de JS namelijk 
ook laten zien dat politiek voor iedereen is. Tijdens de actie is er ook aan 
voorbijgaande jongeren, studenten en andere Schiedammers gevraagd wat 
deze verwachten van de stad, de gemeenschap en de partij. 

Aan het enthousiasme van de JS-jongeren lag het in elk 
geval niet. Die hadden een succesvolle middag met 
veel goede gesprekken met Schiedammers en met de 
Schiedamse jeugd over de woonvoorziening, de 
verwachting van jongeren in de politiek en over de 
toekomst. 

    
 
 
 
Afgelopen weekend nog actief campagne   
 

Zowel in het hof van Spaland 
en op de Nolenslaan werd 
afgelopen zaterdag nog druk 
campagne gevoerd. Hier een 
paar foto’s.  
 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 4Aad Verbeek in 
gesprek met... 

Figuur 6Petra, waar zijn mijn mede 
campaigners Hennie en Jos gebleven? Figuur 5De groep in Spaland compleet 

(foto gemaakt door Patricia van Aaken) 

Figuur 3Joke de Haan en 
Marion Kramer 
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                                 Wijkteam Noord 

 

                                  Petra Zwang 

                                

 

 

                                     

                                           

                   Ben Thomassen                                                   Wouter Boender                                               Bilal Badri                                       

 

 

 

                           

 

                   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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