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Van de Lijsttrekker
Wonen, is belangrijk en veel over te zeggen. Ruim of kleinbehuisd, comfortabel of sober, hoogbouw of
huis met een tuintje. Samen of alleen. Daarom is wonen ook een van de speerpunten in ons
verkiezingsprogramma.
De PvdA is van mening dat elke Schiedammer recht heeft op een comfortabel betaalbaar huis dat
aansluit bij de wensen en behoeften.
Laat ik beginnen bij langer thuis wonen. Daar zitten veel voordelen aan. Blijven wonen in je eigen
omgeving, met vertrouwde buren. Je vaste loopje naar de winkels. Maar voor de PvdA betekent langer
thuis wonen niet ten koste van alles. Soms betekent comfortabel wonen een huis zonder trappen en
drempels. Kleiner wonen omdat de kinderen het nest verlaten hebben. Of wonen waar leeftijdsgenoten
dichtbij zijn, zodat je samen kunt eten, knutselen of kaarten. Of omdat zorg dichtbij is. Kortom,
maatwerk is nodig. Daarom ziet de PvdA in de komende vier jaar de opdracht om samen met de
Schiedammer de mogelijkheden van nieuwe woonvormen te vinden. Goede initiatieven te steunen en
stimuleren. Er zijn al mooie voorbeelden in de stad te vinden. Zoals het samen bouwen van
seniorenwoningen in de Woudhoek. Of een gezinshuis voor jongeren die niet zelfstandig kunnen wonen
maar wel de leeftijd hebben bereikt om het ouderlijk huis te verlaten. De Frankeland Groep heeft in
Vlaardingen de locatie Vaartland omgevormd tot een huis waar ouderen een kamer kunnen huren
zonder indicatie en de zorg die zij nodig hebben kunnen inkopen. Het zou toch fantastisch zijn als we dit
in Schiedam ook realiseren?
Een fatsoenlijk huis voor iedereen, zonder vocht en schimmels, klapperende ramen, gebrekkige
gaskachels en slechte isolatie. Helaas komen we dit in Schiedam nog steeds tegen. De huurders moeten
dan vaak ook nog een veel te hoge huur betalen voor hun woning.
Waarom inzet van de gemeente nodig is?
Vaak zijn de huurders van dit soort woningen kwetsbaar. Hebben zij dringend een huis nodig en durven
niet kritisch te zijn. Of weten niet dat dit de gemeente Schiedam dit niet acceptabel vindt. Zij zullen dan
ook niet snel naar het SOBO of het huurteam gaan. Daarom wil de Partij van de Arbeid een meldpunt
Huisjesmelkers in Schiedam. Waar iedereen die zulke misstanden signaleert kan dit melden. Bij de
huisarts, bij het WOT, maar ook bij de buurvrouw of bij de leerkracht van school. De afgelopen periode
heeft de P.v.d.A. dit herhaaldelijk aangekaart, en wij zullen niet rusten voor zo’n meldpunt er is.
Duurzaam wonen staat bij alle partijen op de agenda. De P.v.d.A. vindt dat niet alleen nieuwbouw maar
ook de bestaande woningvoorraad van Woonplus aangepakt moet worden. Hiervoor hebben we een
motie ingediend en zullen hier aandacht voor blijven vragen. Immers op dit moment stoken een groot
aantal Schiedammers voor de vogeltjes, doordat hun woning slecht geïsoleerd is. En zelfs nog met enkel
glas. Kortom er is nog veel werk te verzetten, de P.v.d.A. werkt samen met u voor Schiedam dit te klaar
te krijgen.
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Debat
Dinsdag 30 januari was het eerste debat in
Schiedam. Georganiseerd door Rijnmond TV /
Stadsomroep Schiedam.
Petra betrad het strijdveld met DENK,
GroenLinks, Ouderenpartij, over het onderwerp
Participatie. Waar de ouderenpartij met name de
ouderen wil laten participeren, zien we DENK een
focus hebben van een andere omgang met de
burger vanuit de Gemeente. Gemeenteraad in de
wijk?
Petra pleit namens de Partij van de Arbeid voor
het samendoen en het initiatief bij de burger zie de
initiatieven reeds aanwijzing. Stimuleren van
initiatief en ondersteuning vanuit de gemeente.

Kandidaten

Petra Zwang, lijsttrekker
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Foto van het debat:
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Bilal Badri, Nr. 2

Hanke Clausen, Nr. 3

Peter Groeneweg, Nr. 4
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Jessica Silva, Nr. 5

Arthur Smit, Nr. 6
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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

