Samen bouwen aan een sociaal Schiedam

Week 14, jaargang 2018

Van de voorzitter
Partijgenoten,
Het is even stil geweest rond het campagneteam / gemeenteraads-kandidaten, welke ik langs deze weg
heel hartelijk wil bedanken voor hun onverzadigbare inzet, hun zichtbaarheid, hun vertrouwen.
Chapeau! Oh nee dat was een andere partij haar leus. Mensen hartelijk bedankt, even op adem komen
en weer door, Voorwaarts!
Na wat bezinning zijn we tot de conclusie gekomen dat we in aantal kiezers wel gestegen zijn, door
gewoon niet enkel in de campagne heel zichtbaar te zijn, maar ook zeker in de afgelopen vier jaar. De
fractie heeft daar (ondanks een leeglopende band qua aantal fractieleden) goed werk verricht en
doorgezet met geloof in eigen kunnen en inhoud. De Schiedammer herkent dit maar erkent dit blijkbaar
niet.
Waar wij duidelijk ons beleid en idee hebben geventileerd hebben met name de partijen, met winst,
vooral gefocust op 1 max 2 punten. Zonder minachting naar de kiezers maar blijkbaar is veel uitleg niet
in je voordeel om mensen te binden. Simpel reclame techniek herhalen, herhalen, herhalen werkt. Kijk
naar de spots van de VVD en D66, weinig inhoud maar wel veel herhaling.
Wij sociaal democraten zijn wellicht naïef dat we de inhoud belangrijk vinden en graag willen delen.
Zelfs waar wij (en SP) al jaren met ombudsteams werken zie je dat andere partij(en) daarmee te lopen
koketteren als zijnde een geslaagde campagne strategie. Het plan is om een zaterdag ‘op de hei’ samen
te komen en te trachten een formule te creëren die beide werelden kan combineren. Want de inhoud
blijft fantastisch voor Schiedam (Nederland) en die verdient uitgedragen te worden en uitgevoerd.
We zullen de trachten de fractie uit te rusten met twee opvolgers om de 2 raadsleden in hun kracht te
zetten en de fractie als geheel te ondersteunen met een groot bestuur. Het idee is het bestuur te laten
functioneren met drie basis teams; Inhoud, Communicatie, en Activiteiten. Geleidt door bestuurslid,
fractielid, aangevuld met leden. Wilt u een groep steunen door daar een onderdeel van te worden laat
u dat weten via schiedam@pvda.nl . Vertrouwen dit plan definitief te kunnen implementeren op de
jaarvergadering van 26 April, waar we de troepen weer verzamelen om samen weer de strijd te starten.
Ger Ubink
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Kin omhoog en blik vooruit!
Vanaf januari hebben de kandidaatsraadsleden samen met actieve leden stevig campagne gevoerd.
Tijdens deze campagne hebben we steviger ingezet op de Social media. Het is in Schiedam een mooie
traditie dat de PvdA een uitgebreid verkiezingsprogramma heeft. Voor deze campagne hebben we door
een tekstschrijver hier een toegankelijke samenvatting laten maken. Hier kregen we positieve reacties
op. Met ons sociaal programma met de titel Samen bouwen aan een sociaal Schiedam zijn we aan de slag
gegaan. Zowel via de Social media als op straat waren wij te vinden, op de markt, in alle wijken.
Het is nu alweer dat de verkiezingsuitslag bekend werd. Ik zal er geen doekjes om winden, voor ons een
grote teleurstelling. Met alle nieuwe partijen en de landelijke ontwikkelingen was ons streven vier
zetels. Deze uitslag is verschrikkelijk.
Dat betekent niet dat wij het hoofd laten zakken. Ook als kleine fractie samen met het bestuur en onze
leden zullen wij ons blijven inzetten voor alle Schiedammers zoals de stad van ons gewend is, wat de
stad verdient. Juist nu de stad een beweging naar rechts maakt, zullen wij alle zeilen bijzetten om het
huidige armoedebeleid te handhaven, net als het gratis ov voor minima. Net als de kwaliteit van het
onderwijs, want onderwijs is immers de sleutel tot een betere toekomst. Een baan voor iedereen. Zorg
op maat, dichtbij. Een kwalitatief goede woning, met voldoende sociale woningbouw in Schiedam.
Kortom de uitvoering van de speerpunten uit ons programma zijn belangrijker dan ooit. Net als het
PvdA gedachtengoed.
Petra Zwang

Onderscheiding
De oude gemeenteraad nam afscheid van haar leden
die niet herkozen zijn of zich niet meer verkiesbaar
hadden gesteld.
Ook wij bedanken deze
gemeenteraadsleden maar in het bijzonder natuurlijk
onze Peter Groeneweg. Peter heeft zich jaren in gezet
voor de P.v.d.A. niet enkel als actief lid maar ook als
gemeenteraadslid en wethouder.
Peter heel hartelijk dank voor al deze jaren en het
lintje heb je helemaal zelf verdiend.
Natuurlijk komen we elkaar nog zeker tegen en
vertrouwen dat we zo nu en dan nog eens mogen
putten uit die bron van ervaring.
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Van de campagneleider
De afgelopen maanden hebben we met een team van
bevlogen sociaaldemocraten ons ingezet om
Schiedam meer rood te laten kleuren. Zoals jullie
weten, hebben we desondanks zetelverlies geleden.
Maar als het aan één ding niet gelegen heeft, is het wel
de inzet van het campagneteam. Duizenden rozen
sierden de Schiedamse binnenstad en flyers werden
door weer en wind en ijskou aan potentiele stemmers
uitgedeeld.
Na een teleurstellende verkiezingsuitslag waarin wij
pakweg 30 stemmen tekort kwamen voor een meer
dan verdiende derde zetel is het nu noodzakelijk om
door te pakken en ons te blijven realiseren dat het in
de lokale politiek altijd campagne is! Grote dank aan
alle vrijwilligers die zich dag en nacht bereid toonden
om campagne te voeren en op wie wij nooit vergeefs
een beroep deden.
Max van Tongeren

Jaarvergadering
Buiten de officiële uitnodiging die u inmiddels heeft ontvangen. Willen wij u hier graag melden dat de
jaarvergadering gehouden zal worden op 26 April 19h30 (inloop 19h00) in de zaal van BVSZ
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IAfscheid Hanke
We hebben een heel goede campagnetijd achter de rug. Het was hard werken,
maar we deden het met heel veel plezier. Het lijkt me wel heel belangrijk om
nog een evaluatie van de campagne te doen. Heel veel is goed gegaan, maar er
zijn altijd nog wel wat verbeterpunten waarmee je over vier jaar weer je
voordeel mee kan doen.
De verkiezingen zijn achter de rug en we zijn bijgekomen van de uitslag. Tijd
om weer de draad op te pakken. Na een aantal gesprekken is besloten dat het
beter is voor de PvdA om Jessie Silva te benoemen als opvolgend raadslid. Het
is tijd voor verjonging. De nieuwe generatie staat te trappelen van ongeduld.
Ik ga van mijn "politiek" pensioen genieten.
Speciaal Peter Groeneweg wil ik bedanken voor zijn onschatbare kwaliteiten als leermeester, bindende
factor in de fractie en raad, kennisbank en vriend. Zo voelde ik mij ook thuis bij Mario, Petra en Zeynep.
En Petra wens ik heel veel succes met de weliswaar afgeslankte maar verjongde, en daardoor vol
energie zittende, nieuwe fractie. Natuurlijk blijf ik beschikbaar als “back-up” voor Petra om te “sparren”
op het gebied van het sociaal domein.
Van hier uit wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat mij gegeven is. En ook wil ik alle actieve
leden en het bestuur te bedanken voor de prettige samenwerking. De afgelopen jaren heb ik het heel
erg naar mijn zin gehad.
Ik zal jullie vast nog wel ergens tegen komen, tot dan ...
Groetjes,
Hanke Clausen.
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Even voorstellen…
Beste Partijgenoten, na een drukke en enerverende
campagne ben ik eraan toegekomen om mezelf even voor te
stellen. Ik ben Bilal Badri, 27 jaar oud en sinds een paar jaar
getrouwd en woonachtig in Nieuwland. In mijn werkzame
leven werk ik bij de Sociaal-Economische Raad als
beleidsmedewerker bij de afdeling Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar we
verschillende trajecten begeleiden om afspraken te maken
met bedrijven zodat ze risico’s in hun keten kunnen
aanpakken (denk dan aan bijvoorbeeld kinderarbeid en
gedwongen arbeid).
Ik ben geboren in Den Haag en kom uit een arbeidersgezin.
Mijn moeder is heeft jarenlang voor de klas gestaan als
klassenassistente en mijn vader heeft gewerkt als o.a.
monteur. Zelf ben ik vanaf mijn 15e begonnen met werken en
leerde al gauw de waarde van geld kennen. Ik ben opgegroeid
in een wijk, waar ik veel mensen leerde kennen die vele
uitdagingen in hun leven kenden. Denk dan aan schulden,
werkloosheid, slechte kwaliteit woningen maar ook vaak het
gevoel hadden dat ze er niet bij hoorden. Hierdoor besefte ik
al gauw dat het erg belangrijk is dat deze mensen een stem
moeten krijgen en ben daarom lid geworden van de PvdA. Ik
wil namelijk blijven strijden tegen onrecht en me blijven
inzetten voor een solidaire en verbonden samenleving.
Iedereen die mij kent weet dat ik sinds jongs af aan hou om te
discussiëren over dit soort onderwerpen en dat ik mijn
mening niet onder stoelen of tafels schuif. Om deze reden heb
ik mij ook in de zomer kandidaat gesteld voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Inmiddels zijn er een paar maanden verstreken en zit ik
daadwerkelijk in de gemeenteraad. Ik verwacht de komende
tijd erg veel te leren en veel nieuwe mensen te leren kennen.
Momenteel volgen de nieuwe raadsleden een druk
inwerkprogramma die ons moet helpen voorbereiden op de
nieuwe raadsperiode. Zo hebben we vorige week de
Brandweerkazerne bezocht, gesproken met politie,
brandweer en de Blauwe Brigade en hebben we een
uitgebreide presentaties gevolgd over de ‘in’s en out’s’ van de
gemeentelijke organisatie. Ik wil namelijk goed voorbereid
zijn om te kunnen helpen bouwen aan een Sociaal Schiedam!
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