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Voorwaarts 
 

 

Van de secretaris.  

Voor u ligt de laatste Voorwaarts van 2022. Toen we aan 
2022 begonnen wisten we niet hoe de wereld er nu uit 
zou zien. Er is weer veel mogelijk omdat er lopende het 
jaar steeds minder Coronabeperkingen zijn maar er zijn 
andere grote problemen door de oorlog in de Oekraïne 
en de daaruit volgende energiecrisis. Daardoor zijn in 
Schiedam steeds meer mensen in armoede terecht ge-

komen. We zien dat instellingen, wijkorganisaties, winkeliers en sport 
clubs het water aan de lippen staat door de oplopende energiekosten. 
Maar 2022 heeft ook positieve dingen gebracht.  
Onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad is verdubbeld en we doen 
mee in het dagelijks bestuur van de stad.  
 
Op 17 november j.l was er een algemene ledenvergadering. Het was 
oorspronkelijk de bedoeling om tijdens deze vergadering een nieuwe 
voorzitter te kiezen; Ger Ubink was als kandidaat verkiesbaar.  
Helaas door ziekte kon de benoeming niet doorgaan en zal dit punt in 
een volgende ledenvergadering terug komen. 
 
Een andere discussie tijdens de ledenvergadering was de samenwerking 
met Groen Links en waren er diverse opvattingen. Linkse samenwerking 
en daarbij niet alleen kijken naar hoe zich dit landelijk ontwikkelt, maar 
ook de samenwerking met linkse partijen in Schiedam op zoeken. 
We zullen dit ook laten zien in de campagne voor de Provinciale Staten. 
In het begin zullen we campagne breed dit samenwerkingsstandpunt 
voeren en in de laatste fase toch duidelijk laten zien waar de PvdA zich 
in onderscheidt.  
 
Op zaterdag 10 december kunt u ons in de stad en winkelcentra vinden 
en gaan raads- en bestuursleden graag met bewoners in gesprek.  
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Tijdens de ledenvergadering werd ook gesproken over de energie ar-
moede en deed Chris Zijdeveld een aanbod om een artikel over woning 
isolatie te schrijven zodat we het in de Voorwaarts op konden nemen. 
Dit komt in volgende Voorwaarts. 
 
Bestuur en fractie wensen alle lezers een gezellige decembermaand 
fijne feestdagen en hopen dat 2023 een ieder licht en voorspoed gaat 
brengen. 
 
Jos van Setten.  
 

 
Fractievoorzitter Jessie Silva. 
 
Het is de eerste begroting in deze raadsperiode. 
Een begroting met 4 speerpunten. Deze speerpunten 
maken inzichtelijk aan welke doelen het college werkt. 
De begroting is omvangrijk en is representatief voor de 

opgave waar we voor staan.   
  
Wij maken ons als PvdA Schiedam hard voor een sociale samenleving 
met een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Een samenleving waarin 
bestaanszekerheid prioriteit is en zorgen voor brood op de plank een 
peulenschil is. Een samenleving waarin je vanuit een fatsoenlijke 
woning, je schoolgaande kind in de ochtend iedere dag thuis een ontbijt 
kan aanbieden voordat het naar school gaat, omdat er iedere dag 
genoeg geld is voor die primaire levensbehoefte.  
Een samenleving waarin mensen kunnen blijven  
meedoen zonder zich zorgen te maken over of het  
huis verwarmd kan worden of dat er nog warm  
water uit de kraan komt. Het klinkt zo simpel  
en het lijkt vanzelfsprekend.  
 
U kunt de volledige speech met reactie in  
tweede termijn vinden op de website: 

https://schiedam.pvda.nl/ 
 
 
 
 
 

https://schiedam.pvda.nl/
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Armoede conferentie – vinger aan de pols. 
 
Het thema armoede ligt mij, Petra Zwang, als mens en 
in mijn functie als wethouder armoede, zeer aan het 
hart. Ik wil dat iedere Schiedammer eerlijke kansen 
krijgt, dat geldt zeker ook voor Schiedammers die in 
armoede leven.  

Armoede is een complex probleem dat ons allemaal kan overkomen. Er 
zijn een aantal factoren die van grote invloed op armoede zijn, namelijk 
de coronacrisis, de toeslagenaffaire, de huidige energiecrisis en de in-
flatie. 
 
Op 1 oktober jl. vond de armoedeconferentie plaats in het Wenneker-
pand. Deze conferentie is georganiseerd door de Lions, samen met 
partners in de stad. Ik vind intensieve samenwerking met deze partners 
in de stad voor armoede heel belangrijk. 
Tijdens deze succesvolle conferentie hebben wij met elkaar twee 
belangrijke knelpunten benoemd waar ik als wethouder armoede het 
komend jaar mee aan de slag ga.  
 
Wat we gaan doen is: 

 Het wegnemen van schaamte. 
Niemand loopt te koop met financiële problemen. Schaamte speelt 
daarbij een grote rol. Er is veel verborgen armoede in Schiedam. Het 
gaat bijvoorbeeld om gezinnen met werkende ouders die een laag 
inkomen hebben of ouderen met een klein pensioen. Dit kan 
enerzijds veroorzaakt worden door schaamte, maar anderzijds is 
deze doelgroep vaak onbekend met het aanbod aan regelingen dat 
beschikbaar is. De gemeente wil financiële problemen bespreekbaar 
maken en de Schiedammers die hulp nodig hebben stimuleren om 
hulp te zoeken. 

 Eénmalige registratie en communicatie verbeteren. 
De gemeente gaat een pas invoeren die gebruikt kan worden voor 
alle aanvragen van armoederegelingen. Dit betekent dat de 
aanvrager zich maar één keer hoeft te registreren en niet meer bij 
iedere nieuwe aanvraag alle gegevens hoeft in te vullen. Hiermee 
verminderen we de bureaucratie en wordt het aanvraagproces 
eenvoudiger. 
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 Daarnaast worden alle voorzieningen duidelijk vindbaar op één 
website. We gaan de informatie over en het aanvragen van hulp 
makkelijker en vooral leesbaarder maken. De taalambassadeurs 
gaan de gemeente hierbij helpen. 

Als gemeente kunnen we het niet alleen. 
Alleen samen kunnen we werken aan 
eerlijke kansen voor alle Schiedammers. 
Zo kunnen we Schiedammers helpen die 
het nodig hebben.  
In 2023 komt er een vervolg op deze ar-
moede conferentie. Daarover hoort u in 
de loop van volgend jaar meer. 
 
 

Attentie: 10 december ‘Internationale Dag van de Rechten van de 
Mens” in Schiedam. Goed om er bij te zijn, snel inschrijven. 

schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredian.nl 
 
Petra Zwang – zag 2 beren broodje smeren  
 
Op 4 november had ik ’s morgens om half 8 een af-
spraak met meester Kees van het Startblok. De 
wekker een half uur eerder dan normaal gezet, dus om 
5 voor half 8 was ik op school. Anoeska Vleer en haar 
meiden waren er al, geweldig.  

Samen hebben we boterhammen gesmeerd voor het ontbijt op school. 
Bij het binnen komen mochten de kinderen die niet ontbeten hadden, of 
die gewoon nog een boterham lustten, het pakken. Wat fijn dat alle 
kinderen ontbeten en wel hun schooldag kunnen starten.  
 

mailto:schiedamverwelkomtvluchtelingen@meredian.nl
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Woonvisie - Schiedam voor alle Schiedammers. 
 
Een visie is een punt achter de horizon waar je naar 
moet streven maar dat je nooit zal bereiken.  
Het betekent niet dat hier alles voor moet wijken. De 
mogelijkheden moet worden afgewogen bij het maken 
van een beslissing. Hier zullen regels in acht moeten 
worden genomen die in het verleden zijn afgesproken 

zoals bouwhoogte, parkeernormen en bezonning. Met iedere keuze 
moet worden afgewogen wat de reële mogelijkheden zijn voor het uit-
voeren van een beslissing.  
In het verleden zijn er normen bepaald die niet van tafel geveegd kunnen 
worden, slechts te behoeve van een visie. Er moet rekening worden ge-
houden met de leefbaarheid zoals speelgelegenheid, parkeer 
mogelijkheden en bereikbaarheid.  
 
Soms zal je de bestaande situatie moeten accepteren. Je zal naar het 
einddoel moeten streven waarbij je de bestaande situatie met respect 
moet behandelen zonder het einddoel uit het oog te verliezen.  
Hierbij zullen bewoners uit de omgeving van een nieuw object hun 
inbreng en opvattingen delen waarmee rekening moet worden 
gehouden. Simpelweg afdoen met het argument dat bewoners zich niet 
hebben laten horen voldoet niet aan de inspraakverordening. Daarmee 
de inspraak tot een minimum reduceren als mededeling, voldoet niet 
zoals het in deze verordening is vastgesteld. Het is van belang dat 
bewonersgroepen worden georganiseerd waar organisaties binnen de 
wijk het laten afweten en een afwachtende houding wordt aangenomen 
naar de wijk. De houding van “Ik hoor niks dus het is wel goed” is niet 
voldoende. Tijdig partners en organisaties in de wijk informeren en 
verspreiden van informatie over ontwikkelingen aan bewoners kan 
interesse wekken in een project. Eventueel kan andere deskundigheid 
worden toegevoegd. Er kan meer actie worden ondernomen om de 
mening van bewoners van Schiedam  te respecteren. 
 
Niet alles is kennis en kunde. Kennis die bij beleidsontwikkeling gebruikt 
wordt en hoe de ontwikkelingen elders gaan is een goede aanvulling.  
De kennis in Schiedammers zelf moet vroeg in een beleidsontwikkeling 
worden betrokken om het draagvlak te vergroten. Vertrouwen in de 
politiek is een bijkomend voordeel.  
                                       Aad Verbeek 
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        Waar de nood hoog is, past menselijkheid en geen quotum 
Schiedam heeft in het coalitieakkoord vastgelegd dat nieuwkomers (lees 
Vluchtelingen) alle ruimte krijgen om onderdeel uit te maken van Schie-
dam en worden gesteund in het volwaardig meedraaien in de 
Schiedamse samenleving. Wij, Schiedammers, Schiedamse instellingen 
en organisaties willen ons hiervoor ook inzetten maar pleiten ook voor 
een blijvende en ruimhartige opvang en een warm welkom voor nieuwe 
vluchtelingen in onze stad, waaronder ook alleenstaande kinderen en 
jongeren. De opvang van Oekraïners laat zien dat het kan. Waar de 
nood hoog is past menselijkheid en geen quotum. 
 
Op 15 november j.l. is dit manifest is ingediend namens:  
Alevitisch Culturele Centrum Rijnmond 
Ambassade van Vrede Schiedam 
De Lets ruil winkel Schiedam 
GroenLinks Schiedam 
Interreligieuze werkgroep Schiedam 
Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen  
Muradiye Moskee 
Partij van de Arbeid Schiedam 
PKN Grote Kerk Schiedam 
Protestantse gemeente PG Kethel 
Seniorenvereniging Soos Blauwhuis 
Sociale en Culturele Islamitische Vereniging 
Stedelijk Museum Schiedam 
Stichting Hotspot Hutspot 
Stichting Inclusia 
Stichting Meredia 
Stichting Zona Franca 
Team Buurtvrouw 
Theatergezelschap De Stokerij 
Vluchtelingenwerk Nederland, Locatie Schiedam 
Wijkcentrum Stichting De Erker 
Wereld Muziekfestival Verueño 
Stichting KunstWerk 
De Kansenfabriek  

Adhesie ontvangen na 15 nov. 2022 
St. Liduinabasiliek en Jacobuskerk, 
Geloofsgemeenschap  
      Goede Herder Schiedam  
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Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. 
 
Op 15 maart 2023 vinden er verkiezingen plaats voor het waterschap 
Delfland en Provinciale Staten.  
Dit klinkt nog ver weg maar het campagne team is alweer van start 
gegaan. De eerste bijeenkomst is, waar geïnventariseerd werd welke 
activiteiten er mogelijk zijn, hebben we al achter de rug.  
 
De verkiezingen zijn vooral belangrijk omdat de nieuw samengestelde 
Provinciale Staten de Eerste kamer gaat kiezen.  En ook daar moeten 
we goed vertegenwoordigt zijn. 
Op 17 november tijdens de ALV zijn suggesties opgehaald en de aan- 
          wezigen die belangstelling hebben om deel uit te maken van het  
               campagneteam, konden zich melden.  
                   Was u verhinderd de ALV bij te wonen? Geen punt, u kunt  
                                          zich opgeven bij de secretaris. 
 

secretaris@pvdaschiedam.nl              . 
 
 
 
 
 

Contact gegevens: 

 Bestuur  
 Voorzitter bestuur: zie ALV verslag          voorzitter@pvdaschiedam.nl 
 Secretaris: Jos van Setten                       secretaris@pvdaschiedam.nl 
 Penningmeester: Bart Overzier   b-overzier.speedlinq.nl@outlook.com 
  
 Fractie 
 Raadslid:  Jessica Silva                              jessie_silva4@hotmail.com 
 Raadslid:  Dick van Belle                                       dickvanbelle@live.nl 
 Raadslid:  Wijnand de Leeuw                   wijnanddeleeuw@gmail.com   
 Raadslid:  Wouter Boender                             wouterhb28@gmail.com  

 1e opvolger: Aad Verbeek              aadverbeek@hccnet.nl  
 
 
 
 

mailto:secretaris@pvdaschiedam.nl
mailto:voorzitter@pvdaschiedam.nl
mailto:secretaris@pvdaschiedam.nl
mailto:jessie_silva4@hotmail.com
mailto:dickvanbelle@live.nl
mailto:wijnanddeleeuw@gmail.com
mailto:%20wouterhb28@gmail.com
mailto:aadverbeek@hccnet.nl
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Ter info: 
 
De Bomenridders hebben de gezonde 
bomen bij Matrice niet kunnen redden.  
De kap is doorgegaan ondanks de demon-
stratie op 17 oktober jongstleden.   
 
De ontwikkelingen van het gemeentelijk 
bomenplan wordt nu bekeken. Daarin zijn 
opgenomen het aantal bomen dat na ge-
kapt te zijn, vervangen moet worden. 
De beschermde bomen zijn hierin ook 
opgenomen.  
 
 
 
 
 

 


