Samen bouwen
aan vertrouwen

november, jaargang 2022

Voorwaarts
Van de secretaris.
Afgelopen week zat ik op de tribune van de raad Schiedam. Ik was daar omdat Aad Verbeek als opvolgend
raadslid geïnstalleerd werd. Hiermee is de fractie van de
PvdA weer op oorlogssterkte en staat klaar, om samen
met de wethouder Petra Zwang, de uitdagingen aan te
gaan voor deze komende tijd.
Dat zij dat samen met de hele afdeling doen blijkt wel uit
het feit dat na de raad van september veel partijgenoten de fractie wisten
te vinden over het niet meestemmen met een motie van de oppositie
over de toename van de vluchten van RTHA en de overlast die dat met
zich meebracht voor met name Schiedam Noord. Ons raadslid Dick van
Belle heeft zich daarna zeer ingespannen en samen met Koen van
Baekel van D66 een nieuwe motie gemaakt die recht deed aan het
verlangen van nagenoeg de hele raad. Kijk voor de motie op
https://schiedam.pvda.nl/pvda-wil-overlast-rtha-minimaliseren/
Ook was ik onder de indruk van Wijnand de Leeuw die een vurig pleidooi
hield om de energietoeslag nu al uit te keren. Kortom een nieuwe fractie
waar de gedrevenheid van af spat.
Komende maand staat voor de fractie in het teken van de begroting voor
2023. Partijgenoten hebben al geholpen bij het indienen van vragen over
de begroting. In deze begroting onder de titel “Schiedam verder voor een
kleurrijke stad, benoemt het college vier speerpunten, onderwerpen die
niet kunnen wachten. Zo is de (stille) armoede recent toegenomen.
Steeds meer mensen hebben immers de grootste moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen. Daarnaast krijgt ook de versnelling van de woningbouw een belangrijke plaats in de begroting. Het college wil niet alleen
doorgaan met de herstructurering van gebieden waar dat nodig is, maar
de komende jaren ook zorgen voor een fors aantal nieuwe woningen.
1

Samen bouwen
aan vertrouwen

november, jaargang 2022

Op 8 en 10 november is de behandeling van de begroting. Ik wens de
fractie en wethouder veel succes tijdens deze behandeling.
Op 17 november is er een Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering
zullen we hier vast op terugkijken.

Hoogbouw en sociale omgeving – Aad Verbeek
Sinds de jaren zeventig was er sprake van het doortrekken van de A4 naar Den Haag. Een dijklichaam werd
aangelegd en werd gebruikt als uitlaatgebied voor honden. Er werd gedacht aan het doortrekken van de tram
met een aansluiting aan lijn 1 in Delft.
De PvdA vreesde voor geluidsoverlast voor de woningen in SchiedamNoord. Uiteindelijk verdween de A4 in een verdiepte sleuf waar alle
geluid wordt geabsorbeerd. De angel was uit het probleem en de A4
werd aangelegd. De A4 wordt op dit moment ook door Schiedammers
intensief gebruikt.
In Schiedam-Noord is er op veel plaatsen geluidsoverlast van vliegverkeer. Helaas bestaat de luchthaven al veel langer dan de wijk. De aanleg
van een luchthaven valt niet tegen te houden.
De woonwijken in Schiedam-Noord zijn aangelegd met als toegezegd
uitgangspunt dat er slechts sprake zou zijn van zakelijk vliegverkeer.
De praktijk wijst anders uit. Van oorsprong is het vliegveld aangelegd als
zakelijk vliegveld. Helaas zijn er in het verleden keuzes gemaakt die niet
meer zijn terug te draaien.
Veel van de naoorlogse wederopbouwwijken zijn relatief dun bebouwd.
Daarom lijken ze bij uitstek geschikt voor een verdichtingsopgave. Soms
door sloop-nieuwbouw, maar gelukkig ook door behoud en verdichting.
Ooit stonden er gebouwen op het Bachplein zoals schoolgebouwen en
een wijkgebouw.
Een mengeling van middelhoge woongebouwen tussen de
hoogbouwflats resulteert in meer woningen en meer sociale contacten
binnen de wijk. Vereenzaming kan worden hiermee worden voorkomen.
Er moet worden gezorgd voor een acceptabele woonomgeving.
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De ledenraad van 8 oktober in Orpheus, Apeldoorn
Zaterdag 8 oktober was er de ledenraad van de Partij vooruitlopend op
het congres van februari as. Arjan Bosch en Jos van Setten waren er
namens Schiedam bij.
We werden welkom geheten door de dagvoorzitter Marceline Schopman,
die de dag aan elkaar praat en de diverse gasten met elkaar wist te
verbinden.
Het eerste agendapunt was de
verantwoording van de fractievoorzitter Attje Kuiken over de kwestie
Khadija Arib ondervraagd door
burgemeester van Apeldoorn en
partijgenoot Ton Heerts.
Opvallend hoe open het podium
stond t.o.v. vragen uit de zaal en
deze rustig beantwoordde.
Daarnaast benadrukte hoeveel verdriet het bij diverse collega’s en
partijgenoten het veroorzaakte en hoe men op de achtergrond
steunende contacten met haar onderhoudt. Onze indruk is dat Khadija
een gevaar vormde als beoogd voorzitter van de parlementaire enquête,
gezien haar scherpte in vragen stellen.
Goed, het komende (brede!) onderzoek zal het uitwijzen, neem ik aan.
Het 2e deel bestond uit een gesprek van Esther-Mirjam Sent met de
voorzitter van Groen Links Katinka Eikelenboom. Samen gaven ze aan
dat er op steeds meer onderwerpen samengewerkt wordt zoals het
gezamenlijk initiatief om te komen tot een prijsplafond in de energiekosten voor huishoudens. Onderwerp: de linkse samenwerking. Wat ons
betreft was het vrij kritiekloos en gingen ze voorbij aan hoe een brede
coalitie op links er uit zou kunnen zien en welke verschillen er op dit vlak
nog aanwezig zijn.
Natuurlijk moest er ook gestemd worden over een paar formele onderwerpen.
Met verve werden standpunten aan de
man gebracht en verwierven applaus.
Er was wel onvrede over de wijze
waarop moties ingediend kunnen
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worden. Met het presidium is afgesproken dat de ledenkamer, (de online
omgeving op de PvdA site waar de congresvoorbereidingen staan) ruimer opengesteld wordt in november.
Na de pauze was er tijd voor de deelsessies waar we deelname aan de
sessies van Henk Nijboer over zijn rol en inzet bij de uitstel van invoering
van het nieuwe pensioenstelsel. PvdA voor een rechtvaardig pensioen.
”Doe het zorgvuldig”.
Ook gingen we naar “Sociaal democratisch idee van de toekomst”.
Pitchende leden stonden voor een jury van 1e en 2e Kamer & EU parlement om een eigen idee voor de toekomst te presenteren.
Mijn 2e workshop (Gesprek over afgehaakt Nederland) was jammer genoeg voltekend, dus naar de alternatieve keuze: “Democratieën onder
druk, wat kan Nederland doen”, met als gasten Thijs Reuten (EU parlement) en Josse de Voogd (Foundation Max van der Stoel (FMS)). Josse
vertelde over de trainingen die zij geven aan beginnende politici in
ontwikkelingslanden als Tunesië en
Oekraïne. Thijs werd onvoldoende in de
hand gehouden door de (jonge) leiding
van de workshop, was daardoor amper
te stoppen in zijn monoloog. Een rode
draad: hoe lastig het is voor euro parlementariërs om invloed uit te oefenen op
het beleid, maar hoe zij toch van alles proberen.
Na de thee, kwam Peter Faber een indringende monoloog houden over
hoe armoede huishoudt in een leven. Na afloop kregen we een
cadeautje van hem mee:
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De talkshow met Tim ‘S Jongers (WiardaBeckman), Senna Matoug (2eK,
GL) en Sandra Doevendans (raad Adam) volgde hem op. Hier werd een
belangrijke opmerking gemaakt: overal hoor en zie ik info over de aanstaande Provinciale verkiezingen en Niets over de Waterschappen. Alsof
die er niet toe doen?
Waarna Esther-Mirjam afsloot met haar speech, die de opmerking over
de Waterschappen gelijk ter harte nam. En we naar de lang verwachte
borrel konden (of naar huis).
Tot slot: Een volle dag met een compliment voor de organisatie! En wat
ik bemoedigend vond: de helft van de aanwezigen waren jongeren (<40).
Jos en Arjan.

In gesprek met bestuur Groen Links
Op maandag 3 oktober hadden Bart, Joop en Jos een gesprek met het
nieuwe afdelingsbestuur van Groen Links bestaande uit Sandra Rebecca
en René.
Dit gesprek vond plaats op uitnodiging van Groen Links en had als doel
een eerste kennismaking met elkaar te hebben. Tijdens het gesprek
kwam natuurlijk de landelijke samenwerking ter sprake, maar ook de
afgelopen periode in Schiedam waar een eerste inzet voor een links blok
tijdens de coalitie vorming ter sprake kwam.
Afgesproken is 2 á 3 keer per jaar
bij elkaar te komen. Ook wordt
onderzocht of er één thema
bijeenkomst gehouden kan
worden waar we andere linkse
partijen niet uitsluiten en of er
vanuit de gewest Zuid Holland
ook behoeft bestaat om een gezamenlijk campagne-activiteit te
organiseren naar de verkiezingen 15 maart voor de provincie.
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Een leuke ervaring – Joke de Haan
Niets nieuws verwachtend, kwam ik dit
boekenkastje tegen in Nieuwland.
De onderdoorgang bij het Brandewijn pad
was opgefleurd met een boekenkastje en
grote afbeeldingen (er naast) en aan de
muur er tegenover krijtborden met een
krijtbakje. Een vreselijk gezellig hoekje en
nog overdekt ook !

Aad geïnstalleerd in de raad als 1e opvolger.
Op 18 oktober j.l is Aad Verbeek geïnstalleerd in de
raad als opvolger.
Door het doorschuiven van Petra Zwang en de
installatie van Wouter in de raad was deze plek een
maand vacant. Hiermee is de fractie weer helemaal
compleet. Wij feliciteren Aad en wensen hem veel
succes met zijn raadswerk en werk voor de fractie.
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Zaterdag 22 oktober bereikte ons het bericht dat Harry van der Hoeven
is overleden.
Harry (hier links op de foto) was een gedreven lid van Partij van de
Arbeid en hij zat voor de PvdA in de
gemeenteraad van 2006 tot 2014.
Daarnaast leidde hij als campagnecoördinator vele campagnes in Schiedam
voor de partij, zowel voor de landelijke
verkiezingen als voor de lokale verkiezingen.
Ik had de eer om met hem in dezelfde periode in de raad te zitten en met
hem heb ik een leuke tijd meegemaakt. Zijn taalvaardigheid kwam goed
van pas en veel moties en amendementen van de PvdA in die tijd kwamen van zijn vakkundige hand.
Peter Groeneweg, oud-raadslid, kan die goede herinneringen beamen:
“Harry zat vol passie en betrokkenheid maar als het te serieus werd, dan
kon hij dat allemaal meteen relativeren met zijn grote gevoel voor humor.”
Vlak na zijn afscheid in de raad werd Harry in 2015 op weg naar Berlijn
op de motor aangereden en raakte hij zwaargewond. Wonderwel herstelde hij maar hij kwam het ongeluk nooit helemaal te boven. Het was
voor hem moeilijk om te verhuizen naar de verzorging in
Frankenland en afscheid te moeten nemen van zijn geliefde wijk Oost, waar zijn hart lag en waar hij met veel
plezier woonde in de van Leeuwenhoeckstraat.
Harry's meest geliefde sandwichbord
tijdens de laatste verkiezingen

Zoals ik al zei, Harry was een echt campagnebeest en hij
spoorde iedereen aan op met hem de benen uit het lijf te
lopen om de aandacht en steun van de kiezer te krijgen. Zelfs tijdens de
laatste gemeenteraadscampagne heeft hij materieel een grote bijdrage
geleverd. De campagneleus van 2010: “Uit
liefde voor Schiedam” kwam ook van hem
en zo blijf ik hem dan ook herinneren. Harry
deed alles uit liefde voor Schiedam.
Zo blijft de afdeling hem herinneren.
Harry is 73 jaar geworden.
Harry als campagneleider PvdA

Jos van Setten, afdelingssecretaris
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Onzekere tijden – Cor Heukels
Hoe de stijgende energiekosten ook inhakken op sociaal
maatschappelijk en sport activiteiten.
Laat duidelijk zijn, de komende prijsstijgingen van de
energie is vooral van grote invloed op de uitgave van de
“gewone man”. Als je een onder modaal inkomen hebt en
als gevolg daarvan niet in staat bent om veel huur te betalen kun je je in de regel geen duur goed geïsoleerd huis permitteren. Met
weer als gevolg dat je je niet alleen vanwege de kou blauw moet stoken
en daardoor weer veel meer gas en of elektriciteit moet verbruiken. Dus
ruim boven het gemiddelde verbruik uitkomt van de energietoeslag.
Kortom een vicieuze cirkel waardoor “de gewone man” uiteindelijk in de
financiële problemen kan komen.
Maar ook (sport)verenigingen gaan op deze manier de bietenbrug op.
Ik kijk als voorzitter van seniorenvereniging Soos Blauwhuis met angst
en beven uit naar januari wanneer het nieuwe energietarief op onze
deurmat dwarrelt.
Wij zijn een relatief nieuwe vereniging (vijf jaar) en zijn afhankelijk van de
ledencontributie, bar inkomsten aangevuld met een gemeentelijke subsidie. Hiermee zijn wij in staat onze exploitatie en activiteiten te betalen.
Daarnaast was het de bedoeling om een kleine reserve voor onverwachte kosten en onderhoud op te bouwen. Aangezien we afgelopen januari
al verrast werden met een verdubbeling van de energiekosten is er dit
jaar al een aanslag gedaan op onze reserves en blijft er dus weinig over
om grote extra uitgaven te doen.
Als ik lees hoe de voorgenomen compensaties er uit gaan zien vrees ik
dat wij nergens voor in aanmerking komen.
Met het de leden nog zwaarder belasten. met hogere lidmaatschapsgelden en of duurdere consumpties, jagen we hen, die het uiteraard ook
financieel zwaarder hebben gekregen, ook weg zodat dit geen oplossing
is om uit de financiële penarie te komen.
Kortom wie heeft de oplossing.
Binnen de gemeente is het vastgestelde
subsidieplafond al reeds ruim bereikt.
De gemeente gaat een breed samengestelde integrale werkgroep in het leven
roepen om deze, uiteraard niet alleen
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voor Soos Blauwhuis levensbedreigende situatie, in kaart te brengen.
Leuk initiatief maar dit ruikt naar ambtenarij/bureaucratie en gaat dus
waarschijnlijk weer (te) lang duren.
Onze hoop is op de gemeenteraad gevestigd die, als baas van de
gemeente, een snelle oplossing af kan dwingen zodat deze voor veel
verenigingen onzekere tijd niet al te lang hoeft te duren.
Uiteraard hoop ik ook op een bevredigende oplossing die ons voortbestaan garandeert.

Van de redactie:
Al meer meldingen van extreem verhoogde
leveringsbedragen zijn bekend. Welke
voorzieningen definitief aangeboden
worden is nog onbekend. De ontwikkelingen volgen we en komen we in een
volgende Voorwaarts op terug.

Contact gegevens:
Bestuur
Voorzitter bestuur: zie ALV
voorzitter@pvdaschiedam.nl
Secretaris: Jos van Setten
secretaris@pvdaschiedam.nl
Penningmeester: Bart Overzier b-overzier.speedlinq.nl@outlook.com
Fractie
Raadslid: Jessica Silva
Raadslid: Dick van Belle
Raadslid: Wijnand de Leeuw
Raadslid: Wouter Boender
1e opvolger: Aad Verbeek

jessie_silva4@hotmail.com
dickvanbelle@live.nl
wijnanddeleeuw@gmail.com
wouterhb28@gmail.com
aadverbeek@hccnet.nl
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Uitnodiging

A.L.V. donderdag 17 november 2022
Aanvang 19:30 uur
Het bestuur nodigt u uit voor een ledenvergadering PvdA Schiedam in
Soos Blauwhuis, Spinhuispad 36.

Agenda:
1 - Verkiezing nieuwe voorzitter.
Verkiezing nieuwe voorzitter. Het voorzitterschap wordt al een jaar
waargenomen door ondergetekende. Intussen is Ger Ubink bereid om de
voorzittershamer over te nemen. De ledenvergadering wordt voorgesteld
dit voorstel te volgen.
2 - Begroting 2023.
De relevante stukken zijn bij de ledenvergadering beschikbaar.
3 - Campagne Provinciale Staten en Waterschap Delfland.
Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de beide raden.
Deze verkiezingen zijn belangrijk ook al omdat er door de nieuwe
Provinciale Staten de Eerste Kamer gekozen gaat worden. Doel van dit
agendapunt is suggesties op te halen en de vorming van een
campagneteam.
4 - Samenwerking op links.
Op 3 september j.l. vond er een gesprek plaats tussen een afvaardiging
van ons afdelingsbestuur met het afdelingsbestuur van Groen Links.
Elders in de Voorwaarts vindt u een verslag hiervan.
PAUZE
5 - De eerste 100 dagen van onze fractie en onze wethouder Petra
Zwang. Momenteel is de begroting voor 2023 in de raad.
Petra en Jessie doen verslag hiervan.
6 - Rondvraag.
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