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Voorwaarts
Petra Zwang - Voortgang coalitie-onderhandelingen
Zoals u in de vorige Voorwaarts heeft kunnen lezen
heeft op 21 april de PvdA, na de eerste verkenningsuitslag, met een meerderheid van de partijen een motie
ingediend om een nieuw verkenningsproces in te gaan
om tot een stabiele coalitie te komen, die tevens recht
doet aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.
Op 6 mei is het advies van de tweede verkenner aan de raad gepresenteerd. Hij onderbouwt op een heldere wijze zijn gedachten die
leiden tot zijn advies. Een coalitie, bestaande uit VVD, DENK, PvdA,
D66 en PS. Het is een advies dat recht doet aan de verkiezingsuitslag,
dat recht doet aan het Progressief Initiatief.
Gegeven de onderbouwing, en in overleg met de andere partijen in
het Progressief Initiatief, gaan we met het advies in gezamenlijkheid
akkoord. En wij zijn dan ook vol energie gestart aan de coalitie onderhandelingen. De komende weken voeren Jessie en ik de gesprekken.
De informateur, Metin Celik, zal tweewekelijks de stad informeren over
de voortgang. Vanzelfsprekend zullen wij dit ook via de Voorwaarts met
u delen.
Dit jaar 5 leden 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid
Onze 50jarige jubilarissen van de PvdA:
Aad Verbeek, Hans van der Vlist, Henk den Haan,
Huib Zandwijk en Ronald Jaggie.
De PvdA wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Want 50 jaar trouw lid van een politieke partij, waar
niet altijd de lijn die gevolgd werd die van hun is,
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maar toch de ondersteuning blijven geven, mag niet onopgemerkt
blijven. Reden dan ook om twee van deze jubilarissen,
Ronald en Aad, te interviewen.
We vroegen Wouter Boender dit interview te houden.
Wouter is één van de jongste partijleden, lid van
De Jonge Socialisten en opvolgend raadslid voor de
komende raadsperiode.
Wouter Boender

Ronald was secretaris bij de afdeling Vlaardingen, gaf daar een bijdrage
aan de organisatie van de PvdA. Later als ambtenaar kon hij dat minder.
Hij vindt het belangrijk om lid te zijn geworden van een landelijke partij.
Je hebt dan de macht waarmee je de sociaal democratische thema’s kan
inpassen in de stad. Vond in Joop den Uyl de grote inspirator voor de
kernbegrippen spreiding van inkomen en macht, en deze kernbegrippen
zijn nog altijd van toepassing.
Aad is in 1975 in Schiedam komen wonen. Studeerde in die tijd bouwkunde en zag dat er in Schiedam meer moest gebeuren. Partij van de
Arbeid had toen de macht en via die partij kan je dan dingen veranderen.
Hij vond Wim Kok goed, maar vooral Joop den Uyl inspireerde hem. Zo
kwam hij in contact met de bewonersvereniging.
Vervolgens werd de vraag gesteld: “Waar moeten we als Partij trots
op zijn ?”
Belangrijk is dat jij je als partijlid thuis voelt, niet altijd hoeft dat via de
fractie. Aad bijvoorbeeld werd actief binnen de bewonersorganisatie.
Ronald vult daarbij aan dat je ook als slapend lid een bijdrage kan geven
aan de partij. Van het financieel ondersteunen tot advies aan de fractie.
Zelf was hij in Vlaardingen als secretaris
actief en toen hij in Schiedam kwam
wonen heeft hij zich altijd op de achtergrond gehouden omdat het als ambtenaar
van de gemeente niet past via de politieke
lijn inbreng te geven.
Hij was lid van Nivon, FNV, Vara, de
Centrale (verzekeringsmaatschappij),
het Vrije Volk (dagblad) en kreeg zo
informatie vanuit de socialistische beweging.
Beiden vinden dat je als partij een stip op de horizon moet zetten, niet
alleen terugkijken op het verleden, maar kijken naar de toekomst.
2

Samen bouwen
aan vertrouwen

juni, jaargang 2022

Daarom is het ook belangrijk dat er nu meer jongeren kiezen voor de
partij.
Op de vraag waarom ze nu nog bij de Partij v.d Arbeid lid zijn
antwoorden ze dat je via de partij, onderdeel van de linkse beweging,
invloed kan uitoefenen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij, voor de ander.
Daarbij vindt Ronald, dat economische kennis delen, hulp geven aan
mensen die het sociaal minder hebben, en gelijke behandeling de
kernwaarden zijn van de partij. Dit betekent ook op het gebied van
duurzaamheid, energie en klimaatbeleid. Dit betekent ook dat mensen
financieel ondersteund moeten worden om hun huis te isoleren.
Lokaal betekent dat ook dat de PvdA Schiedam zich sterk moet maken
voor participatie, inspraak, medezeggenschap in de wijk. Het is de taak
initiatieven te ondersteunen.
Dat wordt nu te weinig geïnitieerd.
Wijkgericht werken kan een speerpunt zijn wanneer wij weer in het
college komen. Daarbij moet je
mensen meenemen in de ontwikkeling en hen niet tegen je in het
harnas jagen. Burgers moeten in
alle veranderingen goed ondersteund worden. Wouter geeft
daarbij aan dat dit ook één van de redenen is dat hij als jongere,
gekozen heeft voor de Jonge Socialisten en de Partij van de Arbeid.
Er is nu teveel flex arbeid voor jongeren en geen woningen beschikbaar.
Wouter wil vanuit zijn opleiding, en later zijn werk in het openbaar
bestuur, werken aan kansen voor jongeren met zicht krijgen op eigen
woning, vaste baan en klimaatbeleid. Daarvoor wil hij vechten.
De slogan “Bouwen aan vertrouwen” is een ijzersterke en kan bereikbaar
worden via wijkgericht werk.
Aad vult daarbij aan: “om mensen erbij te betrekken moet je ze ondersteunen. Door deskundigen”. Een voorbeeld: door het wegvallen van
Sobo is het niet vanzelfsprekend dat er deskundige ondersteuning is.
Eerder waren er ook sloopplannen en vanuit zijn kennis op het gebied
van woningbouw weet hij dat automatisch slopen niet altijd de beste
oplossing is.
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Daar kwam Aad toen al voor in actie. In de wijk zijn mensen nodig waar
bewoners vertrouwen in hebben. Plannen van de gemeente moeten concreet zijn, zodat het duidelijk wordt voor de bewoners.
Verder merken Ronald en Aad op dat het belangrijk is dat jonge mensen
aangetrokken worden bij de politiek, met thema’s als klimaat, duurzaamheid, goede arbeidsvoorzieningen, medezeggenschap (laat meer macht
verschuiven naar de werknemer).
Beide zijn voorstander van samenwerking met Groen Links. Ga gezamenlijk opereren op thema’s als kansen ongelijkheid en woningnood.
Zorg daarbij dat die inhoud goed gepresenteerd wordt. Zorg dat je
overal in de stad bekend bent.
Aad gaf nog als goed voorbeeld:
Maarten Groene die iedere week langs
kwam bij de bewonersorganisatie.
Eigenlijk moeten partijleden werken bij
de bewonersorganisatie. Zodat ze zien
welke armoede er is bij mensen.
Zorg dat je als politiek vertegenwoordiger herkenbaar bent in de stad en
weet wat er in de stad speelt.

Voorzitter gezocht !!!
Wie kan een coördinerende, inspirerende rol spelen binnen het
bestuur van de PvdA? Bestuurlijke ervaring en vrijwilligerswerk
wordt op prijs gesteld.
In overleg wordt vastgesteld welke taken bestuursleden
uit gaan voeren. De eindverantwoordelijke is de voorzitter
waardoor goede onderlinge communicatie noodzakelijk is
en geregeld moet zijn.
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Jos van Setten - Namens de Voorzitter
Het is al bijna 2 maanden geleden dat de nieuwe gemeenteraad is
gekozen. Inmiddels zijn de college onderhandelingen begonnen en ik
ben blij dat we na 4 jaar oppositie meedoen en zo onze kernwaarden
weer in de dagelijkse politiek zullen vertalen.
Petra Zwang en Jessie Silva zijn onze onderhandelaars, verderop in
deze Voorwaarts leest u de laatste ontwikkelingen.
Ik kijk terug op een geslaagde 1 mei viering. Bij 4 jubilarissen heb ik de
speld voor 50 jarige lidmaatschap mogen opspelden. Helaas was Huib
Zandwijk niet in de gelegenheid om te komen. Aan hem zal later deze
speld overhandigd worden.
Elders in deze Voorwaarts lees u een verslag van deze bijeenkomst en
een interview met twee jubilarissen Ronald Jaggie en Aad Verbeek.
Wanneer de collegeonderhandelingen vlot gaan, zal er begin juli nog een
ALV plaats vinden.
Naast de goedkeuring die u als lid mag geven aan
het resultaat, zal tijdens deze vergadering ook
een nieuwe voorzitter gekozen worden.
Timor Dehzad kan door drukte met werk deze
functie al geruime tijd niet meer uitvoeren en
neem ik deze functie waar.
In deze Voorwaarts leest u een profielschets.
Schroom niet om te bellen voor informatie als u
het bestuur wilt komen versterken.
Het bestuur bestaat momenteel uit Joop Buunk, Aad Verbeek, Ben
Thomassen, Bart Overzier, Remko Mooi en Jos van Setten.
Ik wens u veel leesplezier,
Jos van Setten
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Zie pagina 6 voor werkgroepen
Zie pagina 12 voor vacature voorzitter.
Zie pagina 14 voor klimaatmars
Oproep met betrekking tot de werkgroepen:
In de Voorwaarts van april stond een oproep aan leden om actief te
worden en mee te doen in diverse werkgroepen. Het kan zijn dat dit aan
uw aandacht is ontsnapt, daarom nogmaals deze oproep:
Kom meedenken en meedoen
Wil je onze communicatie met de Schiedammers
in de wijken verbeteren? Wil je meehelpen
leden te werven? Of wil je weten waarom
zo weinig mensen in Schiedam gestemd
hebben? Wil je de fractie helpen bij het
vinden van oplossingen van de grote
woningnood in Schiedam?
Wordt dan lid van een van de onderstaande twee werkgroepen.
I.
Werkgroep communicatie
De werkgroep communicatie verzorgt in brede zin de communicatie
richting leden en de Schiedammers. Inclusief leden werven en bevorderen van participatie door leden en niet leden aan de Schiedamse partij
en samenleving. Middelen om dit te realiseren zijn onder meer de
Voorwaarts, sociale media, thema-avonden, en het opzetten van een
netwerk van leden in de wijken.
II.
Werkgroep inhoud
Deze werkgroep brengt kansen en bedreigingen in beeld van de
Schiedamse samenleving en denkt na over de mogelijkheden deze
kansen te verwerkelijken en de bedreigingen af te wenden. Dit ter
ondersteuning van onze gemeenteraadsleden, voor vernieuwing en
verdieping van ons toekomstige partijprogramma en voor overige
activiteiten binnen en buiten onze partij.
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Heb je vragen of
wil je je opgeven?
Stuur een e-mail naar:
secretaris@pvdaschiedam.nl

Secretaris Jos v.Setten -

Verslag 1 mei bijeenkomst.

Traditioneel hield de PvdA afdeling Schiedam een bijeenkomst om deze
dag met elkaar te vieren. Dit jaar was gekozen voor restaurant de Beurs
op de Dam. Twintig leden maakten gebruik van deze uitnodiging en
lieten zich de uitstekend verzorgde lunch goed smaken.
Ook is het traditie dat leden die 25, 50 of 75 laar lid zijn in het zonnetje
gezet worden. Dit jaar waren dat Aad Verbeek, Hans van der Vlist, Henk
den Haan, en Ronald Jaggie. Jos van Setten deelde de spelden voor het
50 jaar lidmaatschap uit aan de jubilarissen. Elders in de Voorwaarts
vindt u een interview met Aad en Ronald.
Petra Zwang, lijsttrekker bij de laatste succesvolle gemeenteraadsverkiezingen, sprak de 1 mei rede uit. Zij gaf aan waarom zij altijd voor de
PvdA koos en welke haar twee belangrijkste kernwaarden zijn, namelijk
solidariteit en eerlijke kansen.
Solidariteit lijkt uit de mode. Maar kijk naar Schiphols bagage afhandeling. Laag uurloon, fysiek zwaar werk, tijdelijke contracten. Een voorbeeld van wat gebrek aan solidariteit tot gevolg heeft. Ook belangrijk:
geef piloten geen tijdelijke contracten.
Eerlijke kans voor alle Schiedammers, jong, oud, nieuw. Daarbij mag
armoede mag geen belemmering zijn. Petra geeft aan zich daar ook in
de raad, en daarbuiten, zich daarvoor te willen inzetten.
De aanwezigen vonden dit

één van de beste 1 mei bijeenkomsten van
de afgelopen jaren.

Sommigen
stelden voor
om volgend
jaar voor
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de 1 mei
bijeenkomst
ook andere
partijen uit
te nodigen.

Wordt vervolgd!
Aad Verbeek - Je hoeft er niets voor te doen.
Omstreeks je volwassen leeftijd heb je ideeën mee-gekregen in je leven.
Langzamerhand weet je wat de juiste en minder juiste ontwikkelingen
zijn in de maat-schappij terwijl je zelf ook nog volop in ontwikkeling bent.
Je zoekt je eigen weg die ook wordt bepaald door wat je allemaal in je
leven tegenkomt en dat stopt niet.
Je wordt lid van een partij die enigszins parallel loopt met je ideeën
alleen al om die te ondersteunen.
Je leven gaat verder en je stort je op je werk, je studie en je hobby.
Soms lijkt je keuze terecht of je gaat niet helemaal mee met keuzes die
worden gemaakt maar de primaire denkrichting laat je niet los.
Vijftig jaar later krijg je te horen dat je al zo lang lid bent van de club en
het verrast je.
Een keuze voor een politieke richting moet niet afhangen van de keuzes
die je ouders hebben gemaakt of die wordt bepaald door een instantie.
Je moet er zelf over nadenken en afwegen. Een dogmatische keuze
staat op gespannen voet met een logische gedachtegang.
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De primaire uitgangspunten moeten bepalend zijn en dat heeft te maken
met wat je meekrijgt in je leven. Afhankelijk van de
plek waar je leven begint en hoe de maatschappelijke ontwikkelingen zijn wordt je persoonlijke
keuze bepaald.
In discussies op straat of waar dan ook worden je
denkbeelden bijgestuurd en dat blijft je hele leven
bestaan. Hoe de wissel op het spoor van het leven
staat veranderen je ideeën.
Je moet er zelf over nadenken en tot een logische
keuze komen die geen ander kan bepalen. de
Raad.

Ben Thomassen - Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
De afschuwelijke oorlog die op dit moment plaats vindt,
niet ver van ons, houdt ook de Schiedammer behoorlijk
bezig. Enkele Schiedammers voelen zich dan ook geroepen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.
Vraag is dan ook of de individuele Schiedammer verantwoordelijk moet worden gesteld voor de opvang of is
dit meer een overheidsverantwoordelijkheid?
Er van uitgaande dat je voldoende woonruimte hebt om (vaak gebroken)
gezinnen op te vangen, zal er toch ook stil moeten worden gestaan over
de gevolgen van Oekraïense mensen in je eigen omgeving. Je zal tegen
allerlei zaken aanlopen die de zaken zullen bemoeilijken.
Denk hierbij aan:
 De taalbarrière
 Het opgeven en geven van privacy
 De dagbesteding
 De traumatische achtergronden van de vluchtelingen
 Culturele verschillen
 Financiële consequenties etc.
Op dit moment verblijven er 161 vluchtelingen (per 28 april) in Schiedam.
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Hiervan zijn er 49 opgevangen door de gemeente. Dat betekent dus dat
er 112 vluchtelingen in Schiedam zijn ondergebracht bij particulieren.
Dat is dus ruim twee keer zo veel als dat de gemeente regelt aan
opvang.
Natuurlijk wordt er ook door de gemeente hard gewerkt aan opvang,
scholing, gezondheidszorg, financiële ondersteuning etc. Zo worden er
opvanglocaties geregeld op de Admiraal de Ruyterstraat en het oudverzorgingscentrum Francois Haverschmidt.
De vraag die echter gesteld moet worden is; in hoeverre monitort de
gemeente de opvang van de vluchtelingen in particulieren situaties? Is
de opvang van vluchtelingen niet in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de overheid in plaats van de burger?

Aad Verbeek - Wat speelt er in Schiedam-Oost?
Schiedam-Oost is een wijk, ingeklemd tussen het Centrum, Rotterdam,
de Merwehaven bij de Rotterdamsedijk en de spoorlijn naar Rotterdam.
Het is niet verwonderlijk dat er wel eens ongeregeldheden zijn waar veel
mensen samenkomen, zoals op een station.
Er spelen in de wijk parkeerproblemen
die zijn ontstaan nadat menigeen zich
een auto kon permitteren en omdat de
maatschappij het bezit hiervan stimuleerde.
Bewoners hebben in het verleden om
betaald parkeren verzocht.
Het bestaande openbaar vervoer
Bron:fysio balance
systeem is niet afdoende om aan alle
vraag te voldoen.
Met het verwerven van buitenlandse werknemers uit de Oostbloklanden
zijn veel woningen in de wijk opgekocht door uitzendbureaus opdat haar
werknemers kunnen worden gehuisvest. Dit heeft negatieve gevolgen
voor de wijk; Schiedam-Oost is een wijk met een hechte sociale structuur
en dat botst helaas tussen zittende en nieuwe bewoners die zich niet
verbonden voelen met de wijk.
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Vuilcontainers en prullenbakken worden niet tijdig geleegd. Bij plaatsingen vinden
regelmatig plaats.
Een aantal
bewoners doen
hun best hun wijk

zo aan-genaam mogelijk te houden
maar niet iedere wijk bewoner heeft
de kennis in huis om misstanden te
signaleren en hier de juiste actie op te ondernemen. Een prikploeg kan
niet de totale buitenruime bijhouden die ernstig vervuilt. Het verzamelen
van straatvuil heeft geen invloed op fietswrakken die niet genoegzaam
worden verwijderd. Het ontbreken van voldoende fietsenbergingen in de
wijk toont het ruime bezit van deze vervoersmiddelen.
Schiedam-Oost heeft behoefte aan een bruggenbouwer tussen
ambtenaren en burgers opdat de communicatie tussen burgers en
ambtenaren verbetert. Het gevoel dat je er als bewoner toe doet wordt
hiermee ondersteund.
Nico v.d. Vliet – Lijn 21
Lijn 21
Mij werd de vraag gesteld wat de waarheid is omtrent lijn 21.
Het adviesorgaan van de Metropool-regio, het Metrocov, is al jaren bezig
om lijn 21 weer terug te krijgen in het weekend en avonduren naar de
vroegere normale dienstregeling.
Tot heden was dat bellen op een trambel die niet aangesloten was.
Altijd blijft het verhaal men kan 24 nemen en voor Noord zorgen we voor
vervoer. Overstappen voor senioren blijft een ramp en niet aantrekkelijk.
Maar toch we blijven kloppen, maar nog wel op een dichte deur.
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Nu kwam via het AD het gerucht dat lijn 21 helemaal niet meer zou gaan
rijden. Dat is echt een broodje aap verhaal. Daar zijn geen plannen voor.
Gezien de lage bezettingsgraad is echter, in de toekomst, niets uitgesloten.
Het rijk steunt dit jaar nog de vervoerders, maar zijn dat voor de toekomst niet van plan. Men moet de eigen bus-broek ophouden en dan
komen er bezuinigingen. De plannen zullen in het tweede deel van dit
jaar gestalte gaan krijgen en wij houden ons als adviesorgaan schrap,
om tegen alles te protesteren, want dat gaat ten koste van de kwaliteit.
Wij stellen dat iedereen van A naar B moet kunnen, met of zonder
overstap, dit zal nog heel veel gesprekken gaan kosten.
Als in de verre toekomst alles tussen Delft en Schiedam viersporig zal
zijn, dan komt station Kethel er zeker. Dan is het doortrekken van de
tram naar Schiedam CS ook logisch en zal de vraag gaan groeien en
kan de lijn weer rendabel worden. Als je nu in Schiedam de bussen rond
ziet rijden met enkele passagiers dan vrees ik ook daar klappen. Dat er
per uur minder bussen of trams gaan rijden is acceptabel, maar lijnen
opheffen… nooit.
PvdA profielschets voorzitter
Profielschets PvdA voorzitter

Het afdelingsbestuur roept kandidaten op voor de vrijgekomen functie van

Voorzitter afdelingsbestuur PvdA Schiedam

Algemeen
De afdeling Schiedam zoekt een inspirerende afdelingsvoorzitter met visie voor de
toekomst. Een uitdagende, inspirerende rol voor de nieuwe voorzitter is geïnteresseerde Schiedammers weten te binden aan de partij.
De kandidaat voorzitter is in principe voor minimaal 4 jaar beschikbaar.
Waar hij/zij staat, dient uiteraard ook zijn/haar gelezen te worden.
Doel van de functie
De voorzitter is belast met de leiding van de afdeling Schiedam. Hij/zij treedt op als
vertegenwoordiger, c.q. woordvoerder van het afdelingsbestuur naar buiten toe en
draagt zorg voor de externe contacten en heeft de leiding en een goed verloop van
de algemene ledenvergadering en andere afdelingsbijeenkomsten.
12

Samen bouwen
aan vertrouwen

juni, jaargang 2022

Taakinhoud
Samen met de secretaris is hij verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en
de voorbereiding van de vergaderingen. De voorzitter bewaakt de uitvoering van
taken en activiteiten in de afdeling. Goed kunnen omgaan met verschillende mensen
waarbij de onderlinge relaties, de inhoud en een goede sfeer bij vergaderingen
centraal staan.
Jaarlijks stelt de voorzitter in samenspraak met de overige leden van het
afdelingsbestuur een jaarplan op. De activiteiten voor het komende jaar worden
beschreven en na overleg wordt vastgesteld welke taken de bestuursleden uit gaan
voeren. Eindverantwoordelijke is de voorzitter waardoor goede onderlinge
communicatie noodzakelijk is en geregeld moet zijn.
Verantwoordelijkheden/bevoegdheden
De voorzitter vertaalt het landelijk uitgezet PvdA-beleid door naar beleid dat voor de
afdeling toepasbaar is. Hij heeft een leidinggevende en coachende taak waarbij hij
bevordert de talenten binnen de afdeling en het bestuur te bundelen om structuur en
richting in het afdelingsbeleid vorm te geven.
Een verantwoordelijkheid van de voorzitter van het afdelingsbestuur is zijn
toezichthoudende rol op bestuurlijke activiteiten; hij kan bestuursleden ter
verantwoording roepen over beslissingen die zij hebben genomen anders dan
afgesproken. De voorzitter is eindverantwoordelijke van de afdeling.

Mogelijk afwegingen bij de functie voorzitter:
- enige bestuurservaring en bekend met werken met vrijwilliger;
- heeft ervaring met het doelmatig leiden van vergaderingen;
- bekendheid met leidinggeven, delegatie, taakverdeling en prioriteitenstelling;
- is besluitvaardig en democratisch;
- leiding geven aan een team met verschillende kwaliteiten waarin iedereen
zich welkom kan voelen;
- duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern);
- ervaring in de omgang met de media;
- belangen van afdeling en vrijwilligers behartigen,
- luisteren en handelen naar signalen uit de afdeling en de stad
- onderkennen van mogelijke politieke risico’s en weet daarop te anticiperen;
- heeft draagvlak en netwerk zowel binnen als buiten de partij.
Overig
Tijdsbesteding varieert per periode. Gemiddeld genomen besteedt de voorzitter 8 tot
10 uur per week aan zijn functie, al naar gelang invulling en delegatie van taken in
het bestuur. In verkiezingstijd zal het aantal benodigde uren duidelijk meer zijn. De
voorzitter onderkent de democratische besluitvorming en kan zich er bij neerleggen
wanneer beslissingen worden genomen, die niet overeenkomen met zijn/haar eigen
standpunt.
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Meer informatie over de invulling van de voorzittersfunctie kunt u inwinnen bij Jos van
Setten 06-30388524
Uw interesse kunt u kenbaar maken bij de secretaris …..
secretaris@pvdaschiedam.nl

Contact gegevens bestuur en fractie:
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 Boender
wouterhb28@gmail.com

De klimaatcrisis is nu. Maar grote bedrijven kunnen nog steeds doorgaan
met vervuilen. Dat moet stoppen. Wij vragen de overheid om klimaatgeld
te steken in echte verduurzaming, zoals het isoleren van huizen van
mensen met een kleinere beurs. De oplossingen zijn er, nu de acties!
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Samen bouwen
aan vertrouwen

juni, jaargang 2022

Op 19 juni 2022 komen we samen voor de klimaatmars in Rotterdam.
Samen zeggen we tegen de politiek en bedrijven: "geen woorden, maar
daden!" Doe je mee? Kom ook naar de klimaatmars!
Met veel mensen kunnen we zorgen voor verandering.
Wil je meer weten over de klimaatmars? www.klimaatmars.nl
Voor meer informatie over de route, het programma, posters en meer.

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt! Vorig jaar
veroordeelde de rechter het bedrijf. Maar ze doen niks. Dat brengt
wereldwijd mensenlevens in gevaar. Stuur de bestuursleden een kaart!
https://milieudefensie.nl/stuur-shell-een-kaartje/stuur-een-kaartje#formbanner
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