Samen bouwen
aan vertrouwen

oktober, jaargang 2022

Voorwaarts
Die prachtige roos
De PvdA erkent de noodzaak tot hergebruik en is blij verrast met de
aangename voordelen die daar uit kunnen volgen.
Kijk eens naar deze prachtige rozenstruik.
Eén van onze rozen, van de tijdens
de campagne uitgedeelde rozen,
heeft wortel geschoten en is een
heuse rozenstruik geworden.
Teken aan de wand!
Zoals deze roos bloeit, symboliseert hij hoe het gaat met de PvdA.
Hij schenkt een lichtpuntje in donkere tijd. Men wil weer de schouders
er onder zetten. Zowel de roos als
de steun is hartverwarmend.
De PvdA Schiedam groeit, er zit
perspectief in.
De sociaaldemocratie schiet weer
wortel in de samenleving.
Én ….
we hebben een Wethouder die actief is en zich voor alle mensen sterk
wil maken. De PvdA bruist weer!

Elke maandag is er om 19:30 uur vergadering van de fractie. .
Voor vragen mail naar fractievoorzitter: .
jessie_silva4@hotmail.com.
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Wethouder Petra Zwang

foto: Stichting Onder Een Dak

Onze wethouder Petra Zwang heeft donderdag, 1 september 2022,
haar eerste officiële opening in functie verricht.
In de inloopvoorziening “Vitamine G” ( met de G van geest ), in het ontmoetingscentrum “De 5 Molens”, is een plek gecreëerd voor mensen die
mentaal in de knoop zitten door bv. eenzaamheidsgevoelens, financiële
problemen, of verlies van een dierbare.
Als wethouder haalde zij hiervoor symbolisch een groot touw uit de
knoop. Daarna konden de gasten kennismaken met het activiteitenaanbod. Petra prees dit initiatief van Stoed en Seniorenwelzijn en zij
sprak de hoop uit dat meer centra in Schiedam dit voorbeeld zouden .
Deelname gratis.
Meer info:
www.stoed.nl/gezondheid
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Interview met Huib Sneep van de Bomenridders.
Het was het zomertje wel.
We spreken met Huib Sneep naar aanleiding van de water-geef-actie
aan de bomen op de Horvathweg, een weg waar steen al de boventoon
voert en het daar niet te harden was door
de hitte.
De bomen, opgebracht vanuit de nieuwbouw budgetten van wijk Oost, dreigden
daardoor dood te gaan.
Wethouder Dogukan Ergin heeft beterschap
beloofd, en de volgende dag reden de watertankwagens van Irado door de stad.
Zelfs toen het geregend had, ging het water
geven door.
Huib maakt zich meest zorgen dat er geen grip op het toezicht is en de
uitdunning van het ambtelijk apparaat. Beleidsbepalende ambtenaren
hebben de dienst verlaten en de plekken zijn nog niet opgevuld.
Hij richt zich dan ook tot de nieuwe raad en roept hen op de capaciteit bij
de dienst te vergroten.
Afspraken in de beheerplannen moeten ook daadwerkelijk uitgevoerd en
gehandhaafd worden.
Bomencompensaties, voor elke
gekapte boom een nieuwe terug,
worden niet uitgevoerd.
De compensatie van 4000 bomen die
gekapt werden voor de totstandkoming
van de A4 tunnel in Groenoord en ook
de helft van de bomen op Oranjeburgh
( op het vroegere gemeenteziekenhuisterrein ) is niet gerealiseerd.
De eerste actie van de Bomenridders was, zegt Huib, de Westfrankelandsedijk. Daar dreigden veel grote gezonde bomen te moeten wijken
voor de aanleg van een breed fiets/voetpad.
3

Samen bouwen
aan vertrouwen

oktober, jaargang 2022

Samen met o.a. Fred van de Drift en Mari
Dingenouts ( aanvulling van de redactie ) is
de democratie geactiveerd door duizenden
handtekeningen op te halen.
Er is veel media aandacht voor geweest en
er waren veel insprekers bij de gemeenteraadvergadering.
Dit had als resultaat dat de toenmalige
wethouder de genomen besluiten terug
gedraaid heeft.
De raad had hierbij een bepalende rol.
Twee actuele acties van de
Bomenridders: Warande 190 waar de
reuzensequoia ( mammoetboom )
gekapt dreigt te worden om plaats te
maken voor kleine appartementen en
in Groenoord waar door graafwerkzaamheden voor de aanleg van een
warmteleiding voor “Groenoord van
het gas af” onnodig bomen gekapt
moeten worden en vele andere ernstig
foto: schiedam 24
beschadigd dreigen te worden.
Bij een slimmere keuze van het tracé en een zorgvuldige uitvoering is
dat niet nodig. Groen Links heeft daar inmiddels al 20 vragen over gesteld en er dreigt een gang naar de rechter.
Huib doet een beroep op de gemeenteraad om veel actiever het belang
van de bomen in de stad te bewaken, zonder de support van de raad is
het voor de Bomenridders lastig om hun doel te bereiken.
De afgelopen zomer heeft laten zien dat een groene stad geen hobby is
maar noodzaak.
Joke de Haan/Jos van Setten
Opmerking redactie:
Wilt u meer informatie over de Bomenridders, die kunt u vinden
op hun website. En natuurlijk kunt u ze ook per e-mail bereiken.
De contactadressen zijn:
Website: www.debomenridders.nl
E-mailadres: schiedam@debomenridders.nl
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Wouter Boender
Beste Schiedammers, partijgenoten en andere lezers..
Omdat ik tijdens de eerste beëdigingsronde met
vakantie was, ben ik dinsdag 20 september j.l.
beëdigd tot raadslid in de gemeenteraad van
Schiedam. Het is een eer mijzelf bezig te mogen houden met de problemen die in de stad
spelen, en om samen met de PvdA fractie naar
oplossingen te mogen zoeken voor uitdagingen
in onze stad.
Het is al een tijdje geleden sinds de verkiezingen, en voor veel mensen
binnen de partij ben ik wellicht een onbekende. Ik zal mijzelf dus even
voorstellen.
Mijn naam is Wouter Boender, ik ben een eenentwintigjarige student
bestuurskunde aan de universiteit Leiden, in mijn vrije tijd speel ik
waterpolo en ga ik graag op pad met vrienden.
Het is voor mij belangrijk dat de jeugd van de stad een stem krijgt in de
raad, en als een van de jongste leden van deze raad is het mijn verantwoordelijkheid op te komen voor de jeugd in onze stad. Het is natuurlijk
belangrijk om voor elke groep in de stad op te komen, en daarom is het
voor mij belangrijk om de belangen van de jeugd zwaar mee te wegen.
Deze raadsperiode wordt belangrijk voor de stad, voor de partij en voor
mijzelf. Het is daarom enorm belangrijk dat de politiek de leiding neemt
en aan een socialer en schoner Schiedam werkt.
Vergaderingen Algemeen Bestuur :
o Donderdag 6 oktober 2022
o Donderdag 3 november 2022
o Donderdag 24 november 2022
o Donderdag 15 december 2022
Algemene leden vergadering, jaarvergadering 2022 :
o Donderdag 17 november 2022 Soos Blauwhuis
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Voorlees maraton “Schiedam leest”
Half september is er in het kader van het Jaar van Taal &
Tools een voorleesmarathon gehouden. De non-stop voor
leessessie is vooral bedoeld om meer aandacht te vragen
voor laaggeletterdheid en het gebrek aan digitale vaardigheden; problemen waar nog steeds 25% van Schiedammers mee te heeft. Iedere voorlezer had een kwartier de
tijd om iets voor te lezen uit zijn of haar favoriete roman, gedicht, een
kort verhaal, kinderboek of essay. Alle verhalen moesten zijn geschikt
voor groot én klein. De voorleesmarathon“Schiedam Leest!” is bedoeld
voor iedereen! Het was reuze leuk om er aan mee te doen.

Heel wat anders, maar niet minder leuk, is het werk als fractie voorzitter.
Vlak voor de zomer nam ik het stokje over van Petra Zwang en ben ik als
fractie voorzitter van de PvdA Schiedam begonnen.
Vlak voor de zomer hield ik ook mijn maidenspeech in de raad.
Lees op onze website mijn bijdrage. ( www.pvdaschiedam.nl )
De sociale basis in Schiedam willen we verder verstevigen de komende
tijd. Maar naast de sociale infrastructuur, zijn er nog een aantal hele
belangrijke dossiers op andere thema's, zoals de woningnood, bestaanszekerheid en bijvoorbeeld (energie)armoede. Ook hierin zullen wij ons
als fractie verder vastbijten en de komende maanden zoveel mogelijk
ons sociale geluid laten horen in de raad en in de stad!
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Voorkomen is beter dan genezen - Aad Verbeek.
Groen in de stad is belangrijk als buffer in de stad om de
warmte te reguleren. Dit betekent niet dat overal maar
bomen en struiken willekeurig rond moeten worden gestrooid. Wanneer groen wordt geplaatst zal er van te
voren onderzoek moeten worden gedaan of dit groen
niet in conflict kan komen, nu of in de toekomst, met de
omgeving of met de ondergrond (waar vaak diverse leidingen lopen).
Bomen kunnen in de ondergrond grote schade aanrichten. Herstel van
schade kan grote gevolgen hebben op financieel gebied.
In Schiedam-Oost zijn er in de lanen diverse bomen verwijderd omdat zij
overlast vertoonden aan de woningen zoals de rioleringen waar wortels
hun voedsel zochten en er verstoppingen ontstonden. Daarnaast kropen
de wortels in de funderingen die daar ook van te lijden hadden. De bomen werden te groot en verduisterden de omgeving als de zon zich niet
meer vertoonde. Het bleek dat de wortelstructuur zich had vertakt in het
asfalt dat door de jaren met afwisselende laagjes was opgebouwd.
De bomen werden te groot voor de omgeving dat ook problemen gaf met
het benaderen van de woningen voor hulpinstanties zoals brandweer of
ziekenvervoer.
Ontwerpfouten kunnen vervelende - en financiële consequenties hebben. Keuzes die gebaseerd zijn op één enkel thema zoals “groen-groengroen” kunnen verkeerd uitpakken.
Er kunnen meerdere redenen zijn om een keuze te maken om bomen
wel of niet te verwijderen. In Schiedam-Oost werden de bomen die
zodanige overlast gaven na een
periode van lang aandringen en
beargumenteren vanuit de bewonersvereniging, verwijderd
tijdens het opknappen van de
lanen.
Openstaan voor goede argumenten vanuit de bewoners en
tijdig problemen voorzien,
kan geld besparen.
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Het 45 jarig jubileum
Het Nationaal Coöperatie Museum gevestigd aan de Lange Haven
in Schiedam bestaat 45 jaar.
De “branderstad” Schiedam herbergt
vele fraaie historische gebouwen; in één
van deze panden, daterend uit 1891,
huisvest het Coöperatie Museum.
De eerste Coöp winkel was destijds tien
jaar gevestigd in de Kethelstraat;
in 1987 was de verhuizing naar de Lange
Haven.
Het “winkeltje” in oude stijl is de
moeite waard om te bezoeken en
maakt deel uit van het
museumkwartier in Schiedam.
De toegang tot het museum is
laagdrempelig doordat men het
museum via het Coöpwinkeltje
binnen gaat Gratis is!
In het museum kunt u zich een beeld vormen van de opkomst, de bloei
en de neergang van de Coöperatie in Nederland gedurende meer dan
100 jaar.
Op 1 oktober is het feest want
dat is het moment dat aan dit
45 jarige bestaan aandacht
wordt besteed.
P.S.
Er is geen lift in het museum,
daarom is het museum gedeelte op de 1e verdieping moeilijk
bereikbaar voor mensen die
slecht ter been zijn.
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