Samen bouwen aan een sociaal Schiedam

Week 9, jaargang 2018

Van de Lijsttrekker
Het motto van de PvdA is “Samen werken aan een sociaal Schiedam”, daarmee ben ik mijn pitch
begonnen zaterdagmiddag in het Blauwhuis, waar de ouderenbonden een politiek debat georganiseerd
hebben. Samen betekent; Schiedammers, raad, en college.
We mogen in Schiedam trots zijn op alle vrijwilligers die onze stad elke dag een beetje mooier maken.
Schiedammers met allerlei talenten en passies, jong en oud. Veel senioren zijn actief als vrijwilliger en
mantelzorger en laten we eerlijk zijn, we kunnen niet zonder hun inzet en ervaring. Het Blauwhuis is
hiervan misschien wel het beste voorbeeld.
Voor mij, voor de PvdA zijn de komende vier jaar de volgende onderwerpen van belang voor de ouderen.
Als eerste Wonen. De PvdA vindt dat Schiedammers zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven
wonen, maar niet ten koste van alles en met zorg op maat. Elke senior heeft andere behoeften aan zorg.
Nu is het thuis blijven wonen of verhuizen naar een verzorgingshuis. Er lijkt daar geen tussenvorm voor
te zijn. We moeten samen op zoek naar nieuwe vormen van wonen, zoals Pluswonen van Woonplus en
Frankeland.
In de wijken worden veel activiteiten georganiseerd worden ouderen, zoals de buurtkoffie en het
boodschappenmaatje in Oost. Er gebeurt veel in de stad, is veel mogelijk rond zorg maar niet iedereen
weet dat. Dat geldt niet alleen voor de senior maar ook voor de familie. Toen mijn moeder ziek werd,
stapte ik in een nieuwe wereld waar ik de weg niet kende.
Dat brengt me op ins tweede punt, Informatie Delen. Ook dit moet samen met de wijken bedacht
worden, want wat in Zuid werkt, kan in West de plank mis slaan. Er zijn al goede initiatieven, in
Groenoord de wijkkrant, in Oost de facebookpagina van Buren van Oost, die met de dag verder
uitgewerkt wordt.
Mobiel zijn is het derde punt. Gratis openbaar vervoer voor senioren en minima helpt bij het meedoen
in de stad. Niet alleen om naar de dokter te gaan, maar ook naar een wijkcentrum of op bezoek bij
vrienden of familie. Daarnaast zijn alternatieven zoals de Frankelandbus en het Argosmobiel
onmisbaar. En natuurlijk moeten we samen blijven nadenken over nieuwe initiatieven en over de
efficiëntie van de huidige.
Tot slot is een belangrijk aandachtspunt de verborgen armoede onder ouderen. Alle prijsstijgingen van
de afgelopen jaren hebben grote gevolgen voor senioren met een klein pensioen. Schaamte maakt dat
er niet over gesproken wordt. Laten we dit taboe doorbreken in Schiedam.
Vertel aan je buurt initiatief, je favoriete persoon in de raad, als je iets ziet en dan samen zoeken naar
een oplossing.
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Stem van Schiedam
Afgelopen donderdag waren we weer
aanwezig bij De Stem van Schiedam. Over de
zaken die onze Schiedammers in Noord
belangrijk
vinden.
Straatverlichting,
verzakkingen, bomen op de A4, oude scheve
bestratingen
waar
de
punten
die
bediscussieerd werden,
Op 7 maart de volgende Stem van Schiedam in
Grand-cafe De Serre in Schiewaegh
(Nieuwland).

Flyeren
Ijs, sneeuw en storm hebben ze weerstaan.
Wellicht een beetje gedramatiseerd maar
zaterdag liepen onze kanjers door West en
Nieuwland om te flyeren. Om toch de kou te
weerstaan was het beter te blijven bewegen en
hebben we huis aan huis bezorgd.
Tegenstanders in een sneewballen gevechtg
verslagen.
Het is nog 16 dagen tot aan de verkiezingen.
We zouden het heel leuk vinden als u mee wilt
doen met onze actie. Kijk naar de agenda prik
een actie die u wilt doen en email dat u
aanwezig
bent
aan;
maxvantongeren@gmail.com
Tot snel!
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Bereikbare zorg
Het is voor de PvdA prioriteit om de zorg op peil te houden en
bereikbaar te houden voor alle schiedammers. De PvdA wenst
dit o.a. te realiseren door een halt toe te roepen aan het
schrappen van functies in het Vlietlandziekenhuis en door te
stimuleren dat de zorg kleinschaliger aangeboden kan worden
in de wijk. Anderzijds door zorg efficiënter te maken door
deze meer op maat aan te bieden en informatie van alle
verschillende regelingen en initiatieven voor iedereen
toegankelijk te maken.
Om zorg in de praktijk bereikbaar te maken, moet er ook
vervoer zijn. Naast eigen vervoer en het openbaar vervoer,
heb je ook de Regiotaxi, Frankelandbus, Argos mobiel, Rode
kruis, Valys etc. Echter, zij bedienen verschillende
doelgroepen.
Er is inmidels een nieuw “maatwerk” vervoer bekend
gemaakt. Een gratis pendelbus tussen de twee locaties van St.
Franciscus ziekenhuis (Schiedam en Rotterdam). Elke 40
minuten rijdt er een.
Hij is bedoeld voor cliënten en bezoekers van het ziekenhuis.
Jammer genoeg alleen maar tussen half 11 en 8 uur. Dus je
hebt geen vervoer als je aan het bevallen bent, of als van de
huisartsenpost/EHBO komt, buiten deze uren.
Natuurlijk zullen we als PvdA pleiten dat zo mogelijk alle zorg
in Schiedam gegeven kan worden. Maar als we echt terug
moeten vallen op deze pendelbus, wil de PvdA dat het dan
toch in alle gevallen voor iedereen mogelijk is. Ook als je moet
bevallen buiten kantoortijd of als je rolstoelgebonden bent.
Want de PvdA gaat er voor dat de Schiedammers zeker
kunnen zijn van goede en goed bereikbare zorg.
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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 een niet al te lange tijd zal
er ook een samenvatting verschijnen .

Datum

Campagne-agenda
Weekdag
Hoeveel mensen hebben we minimaal nodig?

11-03-18

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)
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.

