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                              Partijgenoten, lieve hulptroepen,  
 
                            De afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt 
                            om de PvdA Schiedam zo goed mogelijk voor te be- 
                            reiden op de gemeenteraadsverkiezingen.  
                            We hebben gebruik gemaakt van alle talenten die we 
binnen de partij hebben, en wat zijn dat er veel. Ik denk dan aan het 
schrijven van het verkiezingsprogramma, de selectiecommissie, de 
mannen van de sandwichborden. De flyeracties op de zaterdagen, het 
huis aan huis flyeren, de debatten, radio-interviews, teveel om op te 
noemen. Geen Schiedammer kan zeggen dat ze ons niet gezien 
hebben, ons niet gehoord hebben. Dank zij jullie enorme inzet. Jos en 
ik willen jullie in elk geval bedanken voor al het harde werk, al het 
plezier wat we gehad hebben.   
 
 

PvdA in Schiedamse raad van 2 naar 4 zetels 
 
                                                                           De PvdA is bij de raadsverkiezingen 
                                                      gestegen van 2 naar 4 zetels.  
                                                      In de laatste campagneflits is daar 
                                                      al uitgebreid op teruggekeken.  
                                                      Maandag 21 maart jl. werd de offi- 
                                                      ciële uitslag pas bekend en daaruit 
                                                      bleek dat wij de vierde partij in de  
                                                      raad zijn en dat het verlies van 4 jaar 
                                                      geleden al bijna is goed gemaakt.  
Deze uitslag is een beloning van hard werken door een groot team van 
vrijwilligers. Een team waarin ook het beste uit de mensen werd 
gehaald en we ontdekten dat bij alle teamleden verborgen kwaliteiten 
naar boven kwamen.  

Resultaat: 2513 kiezers stemden op de PvdA. 
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Even een voorlopige analyse van het resultaat: 

• De lijst zoals deze 18 december jl. door de ledenvergadering is 

vastgesteld is in zijn geheel in tact gebleven. Hulde aan de 

kandidaatstellingscommissie! 

• Het besluit om een bredere lijst van lijstduwers te maken heeft zijn 

vruchten afgeworpen, 351 stemmen kwamen bij lijstduwers terecht. 

 

                  Lijstduwers, daarvoor onze eeuwige dank –  

         4                nou ja, in ieder geval de komende vier jaar      . 

                   Zonder jullie hadden we naast die 4e zetel gegrepen ! 
 
 
 

Hoe nu verder ? 
 
Maandag 21 maart - ’s avonds - 
vond een gecombineerde vergade-
ring plaats van bestuur en (nieuwe) 
fractie.   
Onder leiding van de waarnemend 
bestuursvoorzitter Jos van Setten 
werd teruggekeken op de campagne 
en het resultaat, waar natuurlijk taart 
bij hoorden. Geheel in traditie snijdt 
de zittende fractie voorzitter, van de 
partij die zetels gewonnen heeft, deze heerlijke taart aan. 

 

Daarna gingen het bestuur en fractie 

uiteen om met vanuit hun eigen agenda 

de voor-bereidingen te treffen voor de de 

komende periode waarbij duidelijk is dat 

de PvdA weer een rol van betekenis in 

het stads-bestuur moet gaan spelen. 

Al in de week van 22 maart zullen de 

eerste gesprekken met de informateur, 

Nathalie Gouweleeuw, plaats vinden.  

 
 
 

Pagina 2 



Samen bouwen                                                   april,  jaargang 2022 

         aan vertrouwen        
   
                                                                                                                                       vervolg  

Oekraine   .… 

Vluchten voor oorlog en alles moeten achterlaten 
op zoek naar veiligheid is verschrikkelijk en toch 
overkomt het op dit moment miljoenen mensen 
in de Oekraïne. Vele van hen komen in 
Nederland aan en een aantal daarvan blijft naar 
verwachting langdurig in onze regio. 

 
De verschrikkelijke ontwikkelingen in Oekraïne heeft overal reacties 
opgeroepen. Hoe kunnen we hulp bieden ?  
Het Rode Kruis zamelt geld in, maar er wordt ook actie gevoerd door 
“Klik Vrijwilligers” en “Inclusia“. De hulp bestaat ook uit mensen te 
ondersteunen met kleding en goederen die ze  nodig hebben of 
mensen helpen wegwijs te maken in de stad. 
 
En onze Jos van Setten, is lid van de “Vrienden van het Beatrixpark”. 
Deze groep gaat voor de kinderen van de Oekraïense vluchtelingen 
een verwendag organiseren ín het Beatrixpark. Deze verwendag zal 
bestaan uit spelen in de speeltuin, bezoek aan de kinderboerderij en 
afsluitend een pannenkoek snoepen in de Parckhoeve.  
Deze dag wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Kinderspel 
en stichting Inclusia. 

Wilt u als vrijwilliger meedoen of wilt u 

een donatie doen dan kunt u contact 

opnemen met j.van.setten@caiway.nl 

Wilt u meer informatie over de 

verschillende acties en organisaties, 

kijk op de desbetreffende websites. 
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Bart Overzier – interview met Bilal Badri 

Bilal…….., wat is je opgevallen tijdens de campagne 
periode? Enthousiast laat Bilal weten: Gedurende de 
campagne was er een geweldige energie voelbaar!  
Dat merkte je eigenlijk overal. Op straat, tijdens onze 
vergaderingen maar ook op het scherm. Het gave 
hiervan is dat deze energie heel aanstekelijk werkt.  
Op de dagen dat je minder gemotiveerd bent, jezelf 

snel kan herpakken en weer opstaan!  
Wat ik ook erg leuk vind is dat we een heel divers campagneteam 
hebben, met veel verschillende vaardigheden, die ook echt werden 
benut. Dat heeft, wat mij betreft, zeker bijgedragen aan onze 
zichtbaarheid. Op straat, de bushalte, radio, televisie, internet. We 
hebben alles uit de kast getrokken. Met een resultaat waar iedereen op 
trots mag zijn. Vier zetels! 
 
Bilal, hoe denk je dat de komende periode (in of uit) de gemeenteraad 
voor jou verder zal gaan? 
De afgelopen vier jaar heb ik ervaren als waardevol, leerzaam en 
bovenal dankbaar. Het heeft ook veel van ons gevraagd. Ook niet gek. 
Want een kleine fractie betekent dat een ieder van ons er veel 
verantwoordelijkheden en dossiers bij kreeg. Toen kwam corona 
halverwege de raadsperiode erbij en werden wij als raad geconfronteerd 
met gigantische uitdagingen in Schiedam (wonen, zorg, armoedebeleid, 
mobiliteit en klimaat om er een paar te noemen). 
Ik kan dus zeker wel zeggen dat het vier tropenjaren voor ons waren. 
Maar dat weerhield ons er niet van om bij alles wat we deden, dit vanuit 

de PvdA waarden (kansengelijkheid, eerlijkheid en solidariteit) te doen. 

Om vier jaar lang bij te kunnen dragen aan de verbete-

ring van onze mooie stad Schiedam en aan de groei 

van onze mooie partij. Daar ben ik dankbaar voor. 

Voor mij zal het overigens een uitdaging zijn om bij te 

komen van alle spanning en ervaringen die ik heb 

opgedaan in politiek Schiedam. Dat zal ik zeker 

missen. Een afscheid is het daarom zeker niet. Ik zal 

de nieuwe fractie zeker blijven lastig vallen :)  

De komende tijd ga ik ervan uit dat ik meer vrije avonden heb en ga dit 
met liefde benutten voor gezin, familie en vrienden. En misschien een 
nieuwe hobby zoeken. Suggesties zijn welkom! 
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En Bilal….. wat wil je in ieder geval kwijt in Voorwaarts? 

Alle leden die mij als nieuw Raadslid afgelopen jaren hebben gesteund, 
gemotiveerd en dat heeft geïnspireerd. Bedankt! Zonder jullie kon ik niet 
tot het uiterste gaan. En als laatste: Auke, Jessie, Peet, ik zal onze leuke 
momenten binnen en buiten de politiek koesteren. Bedankt! 
We gaan voorwaarts!  

 
 

Joke de Haan interviewt Dick van Belle 
 
Hallo Dick, ik ben benieuwd hoe jij de campagne 
periode ervaren hebt?  
 
Het was een hele nieuwe ervaring en heb er echt van 
genoten. Het voelde als een wedstrijd, zowel met 
borden, flyeren als op de socials. Heel leuk om te zien 

dat we het echt samen hebben gedaan. Met een mooie mix van oud-
gedienden, nieuwkomers, jong, oud. Er was altijd een goede sfeer en 
veel vertrouwen en waardering voor elkaar. En uiteindelijk zijn we echt 
rijkelijk beloond voor de energie die we er in gestopt hebben.  
 
Hoe denk je dat de komende periode in de 
gemeenteraad voor jou verder zal gaan?  
 
Zo snel mogelijk begrijpen hoe alles werkt en dan 
direct, zoals beloofd, Schiedam vooruit helpen 
want op sommige gebieden moeten we echt haast 
maken.  
De komende 4 jaar wil ik me/ons presenteren als 
eerlijke, nuchtere en stevige partij die dicht bij de 
Schiedammers staat. De coalitievorming kan spannend worden, maar 
als sociale en stabiele middenpartij met 4 zetels staan we er goed voor 
om ons stempel te drukken.  
 
En ….. wat wil je in ieder geval kwijt in Voorwaarts?  
Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de stevige, maar 
warme campagne. Nu doorpakken!  
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Van de redactie 

 
Wilt u reageren op één van de artikelen in dit maandelijkse blad of een 
item hebben voor onze Voorwaarts, stuur een e-mail naar de secretaris 
Jos van Setten. Een artikel voor het blad, graag voorzien van een foto, in 
Ariél lettergrootte 14 ca. 200 woorden.  
Zijn e-mail adres is: secretaris@pvdaschiedam.nl 
  

 
 

              Niet wachten op de bus! 

Nederland is een fietsland. In mijn gedachten zie ik direct 

het beeld voor mij van klassenuitjes op de fiets. 

Regelmatig fietsen zij onder mijn flat voorbij: groepjes 

kinderen die al babbelend en onder begeleiding van een 

docent op weg gaan om te leren, te lachen en uit te 

groeien tot de volwassenen die onze stad een stukje 

mooier zullen maken. Wie weet lossen zij zelfs de woningcrisis op!  

Sinds jaar en dag worden kinderen opgevangen uit verre landen waar 

oorlog woedt. Vaak fietsen, leren en lachen zij gewoon mee om ook uit 

te groeien tot grote Schiedammers.  

Een terugkerende gedachte is helaas of we niet zouden moeten wachten 

met (taal)onderwijs, omdat deze kinderen mogelijk teruggaan.  

Deze kinderen kregen geen fietsles, maar een kaartje voor de bus die 

écht niet altijd kwam. Wachtend op deze bus hebben wij in het verleden 

een deel van de nieuwkomers verwaarloosd,  zo mogelijk ook de volks-

huisvestingsheld waar wij nu zo naar verlangen. Wie heeft hier de bus 

gemist? 

Pak daarom de vluchtelingen-

kinderen direct bij de hand: 

laat hen fietsen, leren en 

lachen. Neem ze mee onze 

gezamenlijke toekomst in.  

 

Niemand leert fietsen  

in het bushokje,  

laat staan planologie.  
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Waar, waar, waar. 
 
Waar een woord staat in een zin, is andere waar en dat 
is waar! Het is de basis van grammatica hoe een taal in 
elkaar zit en dat vraagt enige kennis die je opdoet vanaf 
het moment dat je opgroeit. Zonder het totale verband is 
een enkel woord betekenisloos en dat ervaart iedere 
boreling. Een enkele muzieknoot heeft ook geen 

betekenis als hij niet wordt geplaatst in samenhang met andere muziek-
noten in een totale compositie. 
Een gebouw krijgt zijn waarde door de omgeving waar het staat. Met 
stadsplanning moet de omgeving bepalend zijn voor keuzes die worden 
gemaakt. Alleen het feit dat er meer woningen moeten worden gebouwd 
betekent niet dat ieder willekeurige plek ten prooi moet vallen aan een 
hoog woongebouw. Een stad is geen opbergplek voor haar inwoners.  
Een bloeiende binnenstad hangt niet af van de mooiste straatstenen in 
één enkele straat ook al is dat de Hoogstraat zelf; het aantal bezoekers 
van een stad wordt niet bepaald door bewonderaars van straatstenen.  
Bezoekers van een stad komen naar een 
stad omdat er wat te halen is. Een bezoek 
aan de stad is afhankelijk van de weg die 
van en naar die binnenstad leidt. Een 
goed openbaar vervoer of  mogelijkheden 
van ander transport zijn reeds 
voorhanden Het bestaande vervoers-
systeem rijdt twee kanten op en er staat 
sinds lange tijd geen hoge muur rond 
Schiedam. Gratis openbaar vervoer is een 
middel om het vervoer te stimuleren. 
We moeten ons niet blindstaren op de 
inwoners van Schiedam die hun uitgaven 
in Schiedam moeten besteden. De meeste Schiedammers kennen 
Schiedam wel en gaan ook verder over de horizon kijken zoals iedere 
stedeling in Nederland dat doet. 
Als de omzet van de winkeliers niet naar tevredenheid verloopt klopt er 
iets niet met het aanbod of de naamsbekendheid. Specifieke zaken voor 
Schiedam zijn alleen in deze stad te koop en zijn de basis van de omzet. 
Bezoekers hebben een keuzevrijheid om te kopen waar ze dat willen. 
Bezoekers van Schiedam zullen zich niet beperken in hun aankopen tot 
Schiedamse specialiteiten. Stimuleren van bezoek aan onze historische 
binnenstad is van belang voor de levendigheid van de binnenstad en 
daar kan geen straatsteen tegen op. 
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We weten het niet meer. De prijs van keuzevrijheid. 
 
De vele partijen, die zich hard willen maken voor het beste voor 
Schiedam, geven verwarring bij de kiesgerechtigde. Als de doelen waar 
de diverse partijen naar streven parallel lopen, is het niet meer duidelijk 
waar de keuze zal liggen. “Of je nou door de hond of de kat wordt ge-
beten” heet het dan. “Waarom zou je nog gaan stemmen?” “Ze doen 
allemaal hetzelfde!”  Dit zijn enkele van de uitspraken die je opvangt op 
straat. Overtuigingen als deze doen geen goed aan de opkomst voor de 
verkiezingen. 
Coalities tussen verschillende stromingen zouden hier veranderingen in 
kunnen brengen.  
En een kiesdrempel legt de drempel hoger om weer een nieuwe partij op 
te richten. Om meer potentiële kiezers achter je partij te krijgen zal je je 
op meer mensen moeten richten en moet je doelstellingen ruimer 
formuleren.  
Een sterke profilering van de diverse partijen geeft helderheid. De keuze 
wordt dan duidelijk en een keuze voor een idee eenvoudiger. 
De tijd is voorbij dat we ons scharen achter één vooraf bepaalde leider. 
Een voorkeuze kan worden voorgelegd met een aantal alternatieven. De 
bekendheid van een kandidaat kan de uiteindelijke uitslag bepalen. De 
keuze begint al bij een flyer waar diverse gezichten op staan. De voeling 
tussen politiek en kiesgerechtigde wordt vergroot.  
 

Aad Verbeek 
Laatste Sociaal culinaire tip om Oekrainiers te steunen 

 
Ga dineren in “hotspot hutspot Schiedam” en betaal ook een diner voor 
een vluchteling. Ofwel doe een maaltijd-donatie voor een diner voor de 
vluchtelingen die verblijven op het in de Buitenhaven liggende schip  
De Nassau.  
“Hotspot hutspot Schiedam” zal dan zelf ook een maaltijd doneren. 
Ofwel, voor elke uitgestelde maaltijd die jij afrekent, kunnen er dankzij 
jou en dankzij 'hotspot hutspot Schiedam’ twee vluchtelingen komen 
dineren. 
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Afscheid van aftredende leden van de gemeenteraad. 

 
                                       Vanuit de PvdA was Bilal Badri donderdag  
                                       24 maart 2022 voor het laatst. Dit op eigen  
                                       verzoek van Bilal, door drukte op zijn werk en  
                                       gezin maakt het helaas voor de PvdA’er niet  
                                       mogelijk om door te gaan. Wanneer Bilal iets  
                                       doet, doet hij het in alle perfectie, geen man  
                                       van half werk. Het betekende dat hij deze keus 
                                       maakte.  
                                       Bilal Badri was vanaf 2018 raadslid voor de  
                                       PvdA in Schiedam. 
                                        
Tijdens de raadsvergadering dankte burgemeester Cor Lamers Bilal voor zijn 
inzet en memoreerde zijn sterke 
eigenschappen secuur, vriendelijk en 
aardig.  
Als lid van de auditcommissie had hij een 
duidelijke meerwaarde voor deze 
commissie. Zijn expertise als controller in 
zijn dagelijks werk kwam meer dan van 
pas.  
Bilal werd geroemd om zijn financiële 
kennis.  
Daarnaast had Bilal een sterk gevoel voor inclusiviteit. 
 
                                                            Bilal wil de komende periode  
                                                            zeker zijn kennis beschikbaar  
                                                            blijven stellen voor de afdeling. 
 
                                                            De PvdA Schiedam dankt Bilal  
                                                            voor zijn inzet. 
  
 
 
 
 
PS. De overige aftredende leden, Petra Zwang en Jessie Silva, zien we 
gelukkig de komende raadsperiode terug.  
Onze dank voor de inzet geldt ook voor hen.  
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De installering van de nieuwe Gemeenteraad van Schiedam was op  
dinsdag 29 maart 2022. Dit is de nieuwe fractie van de PvdA, net beëdigd in 
deze speciale vergadering. Succes de komende periode met de 
onderhandelingen voor een nieuw College.  

 
. 
                                                                                                                                                                                                                                
.                                                                                                           

.                                                                                                                                                               

.                                                                                                    

. 
  

 
 
 

Ccccc 
 
 
 
 
 
 

Ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
 

Het bouwen aan vertrouwen begint nu ! 
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De speech van Petra Zwang 
 

Het geluid was erg slecht hoorde ik, daarom kon niet 
iedereen mij verstaan. Hier de woorden die ik namens  
de PvdA heb voorgedragen: 
 
‘’ Voorzitter, 
 
Als eerste richt ik mij namens de PvdA tot alle 
Schiedammers, de kiezers, ik wil u bedanken voor het 

vertrouwen die u ons gegeven heeft.  Ik wil de aanwezige partijen,  de  
collega raadsleden feliciteren met hun behaalde zetels.  
 
Als fractie zullen wij ons inzetten voor alle Schiedammers zoals u van mij, 
van ons gewend bent. Bouwen aan vertrouwen, dat was niet zomaar een 
verkiezingsleus. De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen ziet  
de PvdA als een signaal waar we niet omheen kunnen.  
 
Bouwen aan vertrouwen. Daar moeten we mee aan de slag. De komende 
vier jaar samen met u zoals we hier zitten. Als stad staan we voor een aantal 
grote opgaven. Maar dat vertrouwen terug winnen, daar draait het om. Een 
mooier Schiedam, een beter Schiedam kan alleen als wij niemand uitsluiten, 
afspraken nakomen, nee zeggen tegen partijen die Schiedammers tegen 
elkaar opzetten.  
Kortom, een betrouwbaar bestuur zijn, een betrouwbare raad. Alleen zo 
kunnen wij het vertrouwen van de Schiedammers weer terug winnen.  
 
Bouwen aan vertrouwen, maar dat kunnen we niet alleen. Dat moet samen 
met de stad. Samen weten we meer. Luisteren naar de kennis in de stad.  
Alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties koesteren, zonder hen kunnen we 
het niet.  
 
Wat mag u van ons 
verwachten de komende vier 
jaar.  
 

Ik ga niet ons verkiezings-
programma herhalen.  
Of de sandwichborden die de 
afgelopen weken in de stad te 
vinden waren.   
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Een aantal belangrijke thema’s voor de PvdA: 
* Voor iedereen een passende woning. Met voldoende betaalbare wonin-
gen. Van een goede kwaliteit. Met doorstroom mogelijkheden. En waar 
kleiner gaan wonen loont. Waar geen plek is voor huisjesmelkers en waar  
je een huis koopt om in te wonen in plaats van te sparen.  
* Een schoon en veilig Schiedam. Waar je je wijkagent kent.  
* Gelijke kansen voor alle kinderen, waarbij onderwijs een belangrijke rol 
speelt. En waar armoede geen belemmering mag zijn.  
* Bureaucratie uit het armoedebeleid weghalen. En oog hebben voor 
verborgen armoede, zoals we veel zien bij ouderen.  
* Gratis OV voor minima. Wij blijven dat belangrijk vinden.  
* Zorg op maat, dichtbij en met zo min mogelijk bureaucratie.  
En dit alles samen met de Schiedammers.  
 
Tot slot wensen wij de VVD veel succes bij het vormen van een college,  
een college dat luistert naar de Schiedammer, want dat is wat Schiedam 
verdient. ‘’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

   Voorzitter bestuur: Timor Dehzad     voorzitter@pvdaschiedam.nl 
  Secretaris: Jos van Setten                       secretaris@pvdaschiedam.nl 
  Penningmeester: Bart Overzier b.overzier.speedlinq.nl@outlook.com 
 
   Fractie 

Voorzitter: Petra Zwang                petra_zwang@yahoo.com 
Raadslid:  Jessica Silva       jessie_silva4@hotmail.com 
Raadslid:  Dick van Belle                                dickvanbelle@live.nl 

  Raadslid:  Wijnand de Leeuw            wijnanddeleeuw@gmail.com 
  Opvolger:  Wouter Hessel Boender          wouterhb28@gmail.com 
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