Samen bouwen aan een sociaal Schiedam

Week 8, jaargang 2018

Van de Lijsttrekker
Maandag hebben Mario en ik, met ondersteuning van mijn zus weer bij de Buren van Oost de buurthap
mogen verzorgen. Wat een feest was het weer. Mario stal opnieuw de show met zijn toetje, crêpes met
ijs en vruchtjes. Mijn courgette saus met pasta viel gelukkig ook in de smaak. Tijdens het eten hebben
we leuke gesprekken gevoerd. Over wat leuk is aan de wijk Oost, maar ook waar hun zorgen liggen.
Hoe blij iemand is met zijn scoot-mobiel. Hoe omslachtig de aanvraag voor bezoekerskraskaarten
(nodig vanwege het betaald parkeren in de wijk) geworden is.
De PvdA heeft de goede traditie om niet alleen tijdens de
verkiezingstijd in gesprek te gaan met de Schiedammers, maar het
hele jaar door. De afgelopen vier jaar zijn wij op verschillende
manieren in gesprek gegaan met de stad. We hebben niet alleen
rozen uitgedeeld, maar ook zonnebrillen, kerstballen en paaseitjes,
natuurlijk allemaal rood, enkel en alleen om met de mensen in
gesprek te komen op een ontspannen manier.
Daarnaast hebben zijn we op bezoek geweest bij organisaties. Zo
mochten wij een aantal keren onze handen uit de mouwen steken
bij de Net Niet Genoeg Dagen. Wat een energie, enthousiasme en
plezier heb ik daar gezien. We hebben met Frankeland meegelopen
bij de avondvierdaagse. Gezwommen in de Schie voor Spieren voor
Spieren, wat was dat koud! De koffie verzorgd in Hof van Zuid bij
de SeniorenFitDag. Het schoolteam van de Taaltuin geholpen bij
het zomerklaar maken van het schoolplein. Kortom teveel om op
te noemen.
Alle de gesprekken die we gevoerd hebben, of het nou tijdens het koffie schenken was in Hof van Zuid,
het opknappen van het schoolplein van de Taaltuin of het koken van de buurthap zijn vertaald in ons
verkiezingsprogramma. De PvdA ziet vrijwilligers als het cement van onze stad. Die moeten we
koesteren en goed naar luisteren. Initiatieven zoals de BuurTvrouw beginnen met een goed idee, een
plan. Samen kunnen we die plannen realiseren. Als PvdA vinden wij dat initiatieven van Schiedammers
nog beter ondersteund moeten worden van de gemeente.
Niet voor niets is de titel van ons verkiezingsprogramma “Samen bouwen aan een sociaal Schiedam”.
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Bijeenkomst Mobiliteit
Afgelopen donder heeft Hanke Clausen voor
de PvdA Schiedam een bijeenkomst
georganiseerd over Mobiliteit. Het belang van
goede mobiliteit voor iedereen is natuurlijk
economisch maar nog belangrijker is het
welzijn van mensen; vermindering van
eenzaamheid, iedereen de kans geven mee te
doen.
Zowel Sebastiaan van der Vliet en Mario Stam
lieten hun licht schijnen over de diverse
middelen maar zeker Sebastiaan geef duidelijk
aan waarom gratis OV belangrijk is voor
iedereen. Eerst minima, straks plus AOW
daarna………?

Markt
Vrijdag stonden we weer eens op de markt.
Met ijzige kou en een flauw zonnetje. Hebben
we flyers uitgedeeld aan de marktbezoekers,
goede gesprekken met die mensen, en
natuurlijk een mooie roos voor een ieder.
De Schiedammer kent dit van de Partij van de
Arbeid en je merkt de waardering voor dit
terugkerend gebeuren en maken daarom ook
gebruik om langs te komen voor een roos, een
kort gesprek of een mededeling
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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 .

Datum
03-03-18

Campagne-agenda
Weekdag
Hoeveel mensen hebben we minimaal nodig?

11-03-18

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)
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.

