Samen bouwen aan een sociaal Schiedam

Week 6, jaargang 2018

Van de Lijsttrekker
Elke week schrijf ik over Schiedamse thema’s voor de Voorwaarts. Thema’s die actueel zijn in Schiedam
en in ons verkiezingsprogramma te lezen zijn; wat gaan we doen en wat hebben we bereikt. Thema’s die
inspireren, die het mogelijk maken dat alle Schiedammers zich verder kunnen ontwikkelen en het
steeds een beetje beter krijgen. Armoede past daar zeker bij.
Door armoede staat het werken aan steeds een beetje beter leven in de weg. Een onderwerp waar ik
liever niet over wil schrijven. Maar doen alsof het er niet is is geen optie.
Daar 1 op de 6 kinderen in Schiedam leeft in armoede. Om er gevoel bij te krijgen, dat zijn 4 kinderen
uit de klas van juf Ank, de kijkers van de Luizenmoeder weten dan over wie ik het heb. Vier kinderen
waar geen geld is voor een sportclub, zwemles, toneellessen. Geen geld voor vakantie, een
kinderfeestjes, eten bij Mac Donalds. Geen geld voor nieuwe schoenen omdat de kleur goed past bij je
nieuwe broek.
Een onderwerp waar we als PvdA mee aan de slag zijn en moeten blijven. Gelukkig hebben we in
Schiedam het vouchersysteem. Een waardebon voor Schiedammers die weinig te besteden hebben
waarmee zij de sportclub, muziekles, schoolreis voor hun kinderen kunnen betalen. Vorig jaar is dit
uitgebreid met een Schoolpas, waarmee kinderen de schoolspullen kunnen kopen bij Schiedamse
winkeliers aan het begin van het nieuwe schooljaar. En voor gratis openbaar vervoer, zodat kinderen,
ouders en senioren op pad kunnen. Naar familie, de dokter, het sollicitatiegesprek, de sportclub van de
kinderen. Noem het maar op het brengt je waar je wilt zijn. Gratis openbaar vervoer is dus onmisbaar
voor alle Schiedammers die weinig te besteden hebben.
Niet alleen kinderen leven in armoede. De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met landelijke
bezuinigingen in de zorg, zoals het verhogen eigen bijdrage, het verhogen van de zorgpremie en het
schrappen van medicijnen die vergoed worden. Deze bezuinigingen komen het hardste aan bij de
kwetsbare Schiedammers. Hierdoor leven ook steeds meer ouderen in armoede. Zij moeten alle zeilen
bijzetten om de kosten van de zorg te kunnen blijven betalen. Er blijft weinig tot geen geld over voor
bijvoorbeeld je favoriete biljartclub, je maandelijkse bezoek aan theater, bioscoop of museum. Ouderen
kunnen niet meer meedoen, raken geïsoleerd, worden eenzaam. In de komende vier jaar willen wij ons
nog meer inzetten om dit patroon te doorbreken. Wij kunnen de ouderen niet missen, zij verdienen onze
steun.
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Poster

De posters voor de campagne zijn gearriveerd, en
hij is mooi geworden. Al zeggen we het zelf. Laat
het ons weten (schiedam@pvda.nl) als u een
poster wilt om voor het raam te hangen.

Kleine ambassade
Op vrijdag 9 februari werden onze lijsttrekker en
kandidaat-gemeenteraadsleden
BilalBadri en Jessica Silva in het Wennekerpand
geïnterviewd en stevig aan de tand gevoeld door
de
kindergemeenteraad
over
serieuze
onderwerpen zoals armoede, verkeer, sport en
cultuur en discriminatie.
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Flyeren – 10 februari 2018

Afgelopen zaterdag 10 februari zijn wij op twee
punten wezen flyeren in Nieuwlant en in Schiedam
Noord. We hebben ons verzameld bij de Plus op de
Nolenslaan en bij Bloemenwinkel Corona in Hof
van Spaland.

Valentijnsdag
Op Woensdag 14 februari zullen we rozen
uitdelen aan iedereen bij Schiedam CS. Vanaf
16h30 tot en met 18h30 zullen we de mensen een
fijne Valentijnsdag wensen namens de Partij van
de Arbeid.

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. Binnen niet al te lange tijd zal er
ook een samenvatting verschijnen .
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Campagne-agenda
Weekdag
Hoeveel mensen hebben we minimaal nodig?

Datum
10-02-18 vanaf
10:30
14-02-18 (rozen
uitdelen) vanaf
16:30
17-02-18 vanaf
11:00
22-02-18
23-02-18
03-03-18
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Nolenslaan + Noord
Station

11-03-18

Zuid (Groenelaan) en
Centrum/Oost
Wijkcentrum de Brug
Markt Schiedam
West (Liduinastraat) en
Nolenslaan
Noord en Zuid

16-03-18
17-03-18

Markt Schiedam
Centrum/Oost en West

19-03-18
20-03-18

flyeren op station (07:30-09:00)
flyeren op station (07:30-09:00)

Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)
4 mensen
Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)
Iedereen is van harte uitgenodigd
8 mensen
Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)
Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)
8 mensen
Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)
4 mensen
4 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.

