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Voorwaarts 
 

 

Van de (waarnemend) voorzitter. 

 
Afgelopen zaterdag 11 juni was er het landelijk PvdA 

congres met als belangrijkste onderwerp de fusie tussen 

de 1e kamer fracties van PvdA en Groen Links. Na flinke 

discussie was de uitkomst dat de motie “samenwerking”, 

geaccepteerd werd. Een fusie tussen de fractie van beide 

partijen bleek een brug te ver. Dit resultaat heeft nieuwe 

leden opgeleverd, er  zijn  ook leden die door deze samenwerking hun 

lidmaatschap beëindigden. Eén van die leden is oud wethouder Mario 

Stam, één van de schrijvers van het verkiezingsprogramma. Ik vind het 

jammer dat hij die stap genomen heeft en hoop dat we op lokaal niveau 

nog van zijn expertise gebruik kunnen maken. Maar vanaf deze plaats 

alvast een dank voor alles wat hij voor de PvdA gedaan heeft. 

In Schiedam staat de discussie nog aan het begin en PvdA Schiedam 

zal deze discussie op haar eigen wijze gaan voeren. Zo is de fractie na 

de verkiezingen de samenwerking aangegaan met Groen Links, Denk en 

Progressief Schiedam onder de noemer van Progressief Initiatief. Nu 

Groen Links geen onderdeel uitmaakt van de coalitie, zullen we op zoek 

gaan hoe de samenwerking er uit zal zien.   

In de vorige Voorwaarts deed ik een oproep voor kandidaten voor het 
voorzitterschap van de afdeling (sinds het vertrek van Timor Dehzad) 
vacant. Hier zijn  nog geen reacties op gekomen dus bij deze wil ik de 
oproep nog onder uw aandacht brengen. Bel voor meer informatie naar 
0630-388524 of mail naar: secretaris@pvdaschiedam.nl . 
           Jos van Setten 
 

mailto:secretaris@pvdaschiedam.nl
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Petra Zwang - Voortgang coalitieonderhandelingen 

 

Zoals u misschien al uit de media gehoord hebt, zijn de 

coalitie-onderhandelingen in de afrondende fase. Op 

het moment dat ik dit voor u type, ligt er een concept 

collega-akkoord dat Jessie en ik met de fractie en het 

bestuur besproken hebben. Gisteravond zijn we er nog 

een keer met de stofkam doorheen gegaan. Maandag wordt het akkoord 

met de stad gedeeld.  

 

Maar ik wil u nog even meenemen hoe we hier gekomen zijn.  

De afgelopen vier weken hebben we hard gewerkt om tot dit resultaat te 

komen. Als coalitie hebben we gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, 

waarbij u goed de thema’s uit ons verkiezingsprogramma terug vindt. We 

hebben de fracties uitgenodigd input te leveren.  

Het was hard werken, waarbij wij per thema startten vanuit het 

gezamenlijke, om daarna de verschillen te bespreken. Het was een 

proces van soms scherp onderhandelen, maar ook een proces waarin 

we elkaar zaken gunnen. En wat ons aldoor bindt, is de passie voor de 

stad, het hart voor de Schiedammer.  

 

Tot slot. Ik blijft het herhalen. Schiedam staat voor een aantal complexe 

opgaven. Wat niet alleen vraagt om een stabiel college wat als een team 

de uitdagingen oppakt, maar een college dat samen met de raad, en de 

Schiedammers als belangrijke partners, aan de slag gaat. U zult dus mij 

en de fractie de komende vier jaar geregeld in de stad zien. Want samen 

kunnen we bergen verzetten. 
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Dick van Belle Rotterdam-The Hague Airport 

Rotterdam The Hague Airport (of hoe je het vliegveld ook 
wil noemen), voor sommigen een fijn, klein vliegveld om 
de hoek, voor anderen een grote bron van geluidsoverlast. 
Wat je standpunt hierover ook is, veel Schiedammers, 
vooral uit Noord, hebben er last van.  
Op dit moment loopt er een nieuw participatietraject waar-
in zowel gemeentes, bedrijven en de luchthaven zelf zitten 

om uiteindelijk tot een advies te komen voor het nieuwe luchthaven 
besluit. Deze kans om de stem van Schiedammers te laten horen 
moeten we dan ook met beide handen aangrijpen door als fractie goed 
naar hen te luisteren. In dit geval was dat ook niet zo lastig omdat de 
vertegenwoordigers van de bewoners zeer heldere en, nog belangrijker, 
heel redelijke standpunten hadden in deze soms toch wel ingewikkelde 
kwestie.  
Na hun betrokken betogen in de raadsvergadering en tijdens de 
informatieavond hebben we daarom hun lijn aangehouden en bij de 
wethouder aangedrongen om meer tegengas te geven op de plannen 
van het vliegveld. We willen meer restricties op ’s-nachts vliegen, minder 
vliegbewegingen (in ieder geval geen uitbreiding) en dat de zogenaamde 
stillere vliegtuigen niet als smoes gebruikt worden om vaker te gaan 
vliegen. Deze 3 punten werden door het overgrote deel van de raad 
ondersteund en daar zijn we erg blij mee.  
De komende maanden gaat het participatietraject  
verder om uiteindelijk tot een advies te komen  
voor het nieuwe luchthavenbesluit.  
En gegeven de ontwikkelingen in andere  
steden partijen die uit het participatietraject 
stappen bijvoorbeeld kunnen dit nog wel  
eens hete maanden worden… 
 

 

 

Noteer in uw agenda !!! 
 
Maandag 4 juli 2022. Algemene Leden Vergadering !!! Aanvang 19:30 u. 

 



Samen bouwen                                                     juli,  jaargang 2022 

         aan vertrouwen                     

 

4 
 

Fietsmaatjes- coördinator Nieuwland 
 
Fietsmaatjes gaat uitbreiden. 
Bij het wijkoverleg in Nieuwland was Rob Kent aanwezig met een collega 
en een fiets om de mogelijke uitbreiding voor Nieuwland van het project 
“fietsmaatjes” toe te lichten. 
Enthousiasme na uitleg aan de aanwezige wijkbewoners, een proefritje 
door de vergaderlocatie was het resultaat. Dat plezier in samen op de 
fiets weg gaan, staat centraal !! 
 
Om “fietsmaatjes” in Nieuwland te starten is een coördinator nodig.  
De organisatie zit goed in elkaar, een oproep voor vrijwilligers die willen 
fietsen en voor de coördinatie is in gang gezet. Een goede voorbereiding 
door de stichting van de fiets-vrijwilligers, waarbij veiligheid natuurlijk een 
grote rol speelt, hoor er bij. 
 
Meer informatie? info@fietsmaatjesschiedam.nl;  
 

 

mailto:info@fietsmaatjesschiedam.nl
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Peter Groeneweg - Cultuur in Schiedam: is er nieuw elan? 
 
Dit stukje gaat niet over het vernieuwde Stedelijk 
Museum. Ik was niet bij de heropening.  
Geen daad van protest overigens: ik ga als het mij 
uitkomt. 
 
Het gaat mij om de beleving van de culturele historie van 

de stad: gebeurt daar iets nieuws?  
Onlangs was het weer Molendag. Ik vind het altijd leuk om daar even 
rond te snuffelen en te zien of er veel volk is. Deze keer was er meer te 
beleven. Er was gezocht naar combinaties zodat 1 + 1 ineens 3 wordt. 
En na afloop een heuse, aantrekkelijke evaluatie met een verslag voor 
de buitenwereld. Wie bijdroeg aan de completer beleving van de Molen-
dag doet volgend jaar weer mee. 
 
Er zijn circa 1700 bezoekers geteld maar waar komen ze vandaan?  
Ook van buiten Schiedam? Ik hoop 
het omdat Schiedam het verdient. 
We liepen laatst mee met een 
Hoogstraatwandeling van de 
Historische Vereniging: dat waren 
vooral Schiedammers die meer 
over de stad wilden horen. Onze 
twee gasten uit Midden-Limburg 
konden niet alles plaatsen wat 
verteld werd maar hun beleving 
van Schiedam werd er wel 
completer door. 
 
Als Schiedam hebben we een 
verhaal te vertellen: laten we dat 
samen doen, met veel trots en 
elan! We zijn lang genoeg 
bescheiden geweest… 
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Aad Verbeek - Ik heb niks met politiek? 

 

In iedere relatie moet de belangstelling van twee kanten 

komen. Als er vanuit de politiek geen interesse is in de 

ideeën die in de samenleving leven, raakt de belang-

stelling in het gemeentebestuur zoek.  

Zonder communicatie tussen bestuurders en bestuurden 

groeien beide groepen uit elkaar terwijl ze elkaar toch 

nodig hebben.  

Een goede communicatie is van belang voor het functioneren van de 

democratie en moet van twee kanten komen. Een bijkomende voor-

waarde is dat men elkaars taal niet alleen verstaat, maar ook begrijpt.  

Het aanspreken van organisaties op hun persoonlijke interesses is een 

opening om tot een discussie te komen en is een graadmeter voor de 

keuzes waar men als gemeenteraad voor staat. 

 

Als bewoners niet worden gehoord geeft dit een gevoel van minachting. 

Regelmatig een discussiegesprek met vertegenwoordigers die in een 

wijk bestaan kan van twee kanten begrip doen ontstaan. Het heeft als 

bijkomend effect dat niet het gevoel ontstaat dat een gang naar de 

stembus tot prijsschieten vervalt.  

 

Democratie is niet beperkt tot het aantal zetels dat de gemeenteraad telt. 

Iedere bewoner moet weten in welke 

richting diverse politieke stromingen 

zich bewegen en wat de gevolgen zijn 

van politieke keuzes.  

Als je duidelijk kan maken wat de 

keuzes zijn die het beste gemaakt 

kunnen worden zal je begrip kunnen 

ontvangen.  

Je kan niemand dicteren welke keuzes je moet maken om tot het 

gewenste einddoel te komen.  
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Joke de Haan – gasten van het museum 
 
Het wordt echt een succes …. 
… het idee van het Stedelijk Museum in Schiedam om 
de inwoners van de verschillende wijken op bezoek te 
vragen.  
Iedereen krijgt zo de kans het museum na de renovatie 
te bezoeken.  
 

De eerste 2 wijken, Oost en Nieuwland zijn al geweest. Veel 
enthousiaste reacties,   en veel bezoekers !  Succes moet je delen. 
Reden om dat bij andere wijken extra onder de aandacht te brengen, 
goed voor het Museum en Schiedam !   
 
Zuid (15 juli),  
 
Centrum/West (26 augustus),  
 
Groenoord (9 september),  
 
en de Noordrand (7 oktober)  
 
moeten nog even hun  
nieuwsgierigheid bedwingen.  
Van 19.00-21.00 uur bent u welkom 
en kunt u rondgeleid worden !  
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Aad Verbeek - Samenwerking! 

 

Iedere politieke partij heeft haar eigen idealen. In de Partij van de Arbeid 

heerst een democratisch beginsel. Het valt niet te verwachten dat iedere 

keuze door ieder gedragen wordt. Ieder lid zal zich moeten schikken in 

keuzes waar hij of zij zich niet helemaal in kan vinden. Het belangrijkste 

blijft het einddoel waar we naar streven. 

Als we gaan kissebissen over futiliteiten en ons hoofddoel niet in de 

gaten houden zullen we nooit toekomen aan het eindresultaat waar we 

voor staan; een sociale en rechtvaardige samenleving. 

De Tachtigjarige Oorlog laat ons een godsdienststrijd zien waarbij het 

belangrijkste onderwerp uit het zicht dreigde te raken: De gezamenlijke 

vijand; de Spaanse overheersing werd door niemand echt gedragen. 

Het destijds aanvaarden van elkaar onder de noemer van een christelijke 

achtergrond deed verschillen doen verdwijnen.  

We moeten oog hebben voor het gedachtengoed dat gemeenschappelijk 

is. Hier past geen ‘zuiver op de leer zijn ‘. Een politieke partij is geen 

kerkgenootschap.  

Samenwerking geeft meer zicht op het belangrijkste einddoel. 

Als we niets van geschiedenis leren wordt die nog wel eens herhaald. 

 

 

Van de redactie 

We kregen meldingen over verschuiven van de inhoud bij e-mail 
verzending.  
 
De apparatuur of te wel software is bepalend voor de weergave.  
Onze excuses daar voor, we zullen weer in PDF aanleveren, laat ons 
weten of uw probleem daar mee is opgelost. 
 
Tip:  
open de Voorwaarts met Adobe reader. Heeft u dit niet? geen probleem. 
Dit is een gratis software pakketje (niet kiezen voor de zakelijke versie 
want dan moet je betalen - kies voor persoonlijk gebruik).  
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Vers van de pers ! 

Kom naar de Algemene Leden Vergadering om meer te horen ! 
Zie de uitnodiging / agenda op de laatste pagina van deze editie. 

Dan kunt u haar ook persoonlijk feliciteren. 

 
 

Refugee team in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 
 
Succes voor het Refugee Team nu de samenwerking  tussen de 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis én  
Stroomopwaarts mogelijk maakt dat  
wordt gezocht naar gemotiveerde  
vrijwilligers. Werkzoekende status- 
houders worden gekoppeld aan  
verenigingen of evenementen.  
Resultaat“ meer helpende handen,  
werkervaring en deelname aan de  
samenleving”.  
Het Refugee Team zorgt voor passende 
begeleiding van deelnemer en verenigingen. 
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Uitnodiging A.L.V.   /   agenda A.L.V. 

 Na een mooie verkiezingsuitslag maakt de PvdA deel uit van het nieuwe 

 college. Maandagmiddag 27 juni is het coalitieakkoord gepresenteerd.  

 Als Schiedam zijn wij, in onze omgeving, één van de laatste gemeenten 

 waar er een akkoord gesloten is. Het tijdpad is krap, vlak voor het reces.  

 De komende 4 jaar zullen de VVD, Denk, PvdA, D66 en Progressief  

 Schiedam het college vormen.  

 

Ik wil u graag uitnodigen voor een extra ledenvergadering. 

 

Maandag 4 juli 

Huis van de Wijk Oost 

Boerhaavelaan 79 

3112 LD Schiedam 

Aanvang 19:30 uur 

 

1. Vaststelling agenda 

2. Bespreking coalitieakkoord*. 

• Door Petra Zwang en Jessie Silva wordt het voorliggende 

resultaat toegelicht. 

• Toelichting en advies vanuit bestuur 

• Vragen vanuit de leden. 

• Aandachtspunten die u de fractie mee wil geven voor de 

komende vier jaar.  

3. Mededelingen en rondvraag. 

4. Afsluiting. 

 

    *Het coalitieakkoord kunt u opvragen door een mail te sturen naar: 

     secretaris@pvdaschiedam.nl 

 

mailto:secretaris@pvdaschiedam.nl

