Samen bouwen aan een sociaal Schiedam

Week 10, jaargang 2018

Van de Lijsttrekker
Veel jongeren mogen dit jaar voor het eerst stemmen. Een bijzonder moment , de start van nog vele
bezoeken aan het stembureau. Want een stem laat je niet verloren gaan, ook de jongeren niet!
Zeynep heeft deze collegeperiode voor de Partij van de Arbeid (PvdA) samen met een aantal andere
partijen een motie ingediend om een jongerenconferentie te organiseren. Dat heeft onder andere
geleid tot “We’ve got the power”, een groep actieve jongeren die regelmatig activiteiten organiseren en
een jongerenraad bij DSW. Een resultaat om trots op te zijn. Jongeren krijgen op deze manier de
gelegenheid om te laten horen waar zij behoefte aan hebben.
Woensdag 14 maart gaan Bilal Badri en Jessie Silva in debat met de vertegenwoordigers van de andere
partijen tijdens het jongerendebat. Zij zullen onze speerpunten over jongeren uit ons
verkiezingsprogramma over het voetlicht brengen. Het debat zal hun helpen in het stemhokje de hun
keuze te maken.
Wat vindt de PvdA belangrijk? Nou als eerste dat we niet denken voor jongeren maar vragen waar zij
behoefte aan hebben. Daarnaast moet elke jongere, al dan niet met hulp, de gelegenheid hebben om
succesvol zijn school af te ronden. Een diploma helpt bij het vinden van een baan. Maar jongeren moeten
ook de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te laten bloeien. Armoede, of net niet genoeg geld,
mag daar geen belemmering in zijn. Wanneer een jongere het even niet meer weet en hulp nodig heeft,
moet het voor hem duidelijk zijn waar hij die kan vinden. Dat vraagt een andere aanpak van de
wijkondersteuningsteams en een nauwe samenwerking tussen de WOTs en natuurlijk op school.
Wachtlijsten moeten aangepakt worden, hulp moet snel en op maat gegeven worden.
Tot slot moeten we er met elkaar voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn in Schiedam.
Niet alleen studentenkamers, maar ook starterswoningen voor jongeren die op eigen benen willen
staan. Met dit alles wil de PvdA mee aan de slag gaan de komende vier jaar.
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Onderscheiding
Vorige week reikte wethouder Mario Stam de
Jillis Bruggeman Penning uit aan Barbara
Barend voor haar werk achter de schermen
maar ook open in de media voor de LHBT
gemeenschap in Nederland.
Wellicht tot zijn eigen verbazing kreeg ook
Mario een paar mooie manchet knopen voor
zijn inzet voor de LHBT gemeenschap in
Schiedam.

NL Doet 2018
Ook de PvdA in Schiedam heeft meegedaan
met NL doet.
Hiernaast zien we hoe een paar goede Linkse
handen toch goed werk kunnen verzetten in de
Speel-o-theek.
Dank Petra, Peter, Bart, Bilal, Jessica, Hanke en
Arthur!
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PvdA Schiedam: én sociaal én duurzaam
Het verkiezingsprogramma van de PvdA Schiedam is door Energiek Schiedam uitgeroepen tot het
allerduurzaamste programma van alle partijen! Dat is natuurlijk erg mooi nieuws. Niet alleen voor de
meest sociale stad moet je dus op de PvdA stemmen, maar ook voor de meest duurzame stad.
Een sociale en duurzame stad gaan volgens ons verkiezingsprogramma hand in hand. Dit is niet perse
een uitgemaakte zaak. Kijk maar naar het nieuwe kabinet, dat vooral de lasten van duurzamere
energieopwekking bij de gewone mensen neerlegt door belasting met 150 euro te verhogen op energie.
De PvdA kiest hier heel bewust anders.
Duurzaam is noodzaak
Een zo goed mogelijk leven voor iedereen, nu én in de toekomst. Dat is waar politiek zich wat mij betreft
altijd mee bezig moet houden.
Juist in een stad als Schiedam is duurzaamheid niet iets wat voor de meeste mensen de eerste prioriteit
heeft. Schiedam is een echte arbeidersstad. Veel Schiedammers maken zich in de regel eerder druk of
ze volgende maand nog wel werk hebben, of de huur kunnen betalen. Het is daarom niet meer dan
logisch dat veel Schiedammers vooral meer bezig zijn met het ‘nu’ dan met de ‘toekomst’.
GroenLinks is bijvoorbeeld niet voor niets nooit een grote partij in onze stad geweest. Heel anders is dat
in universiteitssteden als Amsterdam en Utrecht, waar groen altijd veel belangrijker thema is. Mensen
die zich niet zorgen hoeven te maken over de dag van vandaag en morgen kunnen makkelijker nadenken
over de toekomst.
Natuurlijk is het een grote noodzaak Schiedam op zo kort mogelijke termijn zo duurzaam als mogelijk te
krijgen: we wonen in een zwaar vervuild gebied letterlijk onder de rook van de haven van Rotterdam.
Dit is slecht voor de gezondheid waardoor Schiedammers korter dan gemiddeld leven. Daarnaast is
duurzame opwekking van energie de toekomst. We moeten ons voorbereiden op een wereld zonder
gebruik van fossiele brandstoffen. Zo raakt het gas in Groningen op en moeten we ons houden aan de
energieafspraken die in Parijs zijn gesloten. Dat laatste is pure noodzaak. Dramatisch gesteld: als we als
wereld niets doen hebben we over pakweg honderd jaar geen wereld meer om ons zorgen over te
maken.
Het mooie is dat door slim beleid we zowel sociale als duurzame politiek kunnen maken. Beide zijn
noodzakelijk. Door sociaal beleid houden we de stad bij elkaar en bieden we iedereen kansen op een
goed leven. Zonder duurzaam beleid hebben we in de toekomst geen wereld meer en daarmee zeker
geen sociale stad. Duurzaam en sociaal zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Door: Sebastiaan van der vliet:
Link naar het volledige artikel:
https://drive.google.com/open?id=1ho_23gueHKfYJvOfDcPZjvmR6G0K4sOE
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Teamfoto

Ons lieftallig team tijdens de op-een-na laatste raadsvergadering.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma is nu in boekvorm te verkrijgen. Stuurt u
een email aan schiedam@pvda.nl of bel met 06-26050810 en we
zorgen dat er één bij u in de bus valt.
De verkorte versie is nu ook beschikbaar. Heeft er iemand hulp nodig
om naar de stembus te komen? Stuur dan een mail naar
schiedam@pvda.nl of bel naar 06-26050810.
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Campagne-agenda: de laatste loodjes
Geachte partijgenoten, er zijn nog 9 dagen te gaan tot aan de verkiezingen. Help ons mee onze stem te
laten horen!
Datum
Weekdag
Hoeveel mensen hebben we minimaal nodig?
16-03-18
16-03-18
17-03-18
17-03-18
17-03-18
19-03-18
20-03-18
21-03-18

Markt Schiedam (ochtend,
vanaf 10:00 uur)
Markt Schiedam (middag, vanaf
13:00 uur)
Noord
Hof van Spaland
Centrum/Oost
flyeren op station (07:30-09:00
of 16:30 – 18:00 uur)
flyeren op station (07:30-09:00
of 16:30 – 18:00 uur)
flyeren op station (07:30-09:00
of 16:30 – 18:00 uur)

4 mensen
4 mensen
Flyeren (7-10 mensen)
Flyeren (7-10 mensen)
Flyeren (7-10 mensen)
3 mensen
3 mensen
3 mensen

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te doen aan één van bovenstaande campagne-activiteiten, schroomt
u dan niet om contact op te nemen met de heer Max van Tongeren op het e-mailadres: schiedam@pvda.nl
of bel 06-26050810.
Tot snel!

