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Week 4 jaargang 2018

Van de Lijsttrekker
Openbaar vervoer, oud en nieuw,
Ons belangrijkste behaalde resultaat van de afgelopen raadsperiode is zonder twijfel gratis
Openbaar vervoer voor de Schiedammer met een kleine beurs. Een resultaat welke de
Schiedammer enorm waardeert. In het najaar heeft een evaluatie plaatsgevonden waar zowel
jong als oud vertellen dat het gratis ov hun wereld groter maakt. En zelfs levens kan redden. Met
een raad brede motie door de PvdA opgesteld, heeft het college de vraag gekregen te
onderzoeken of het gratis ov verlengd kan worden tot na de verkiezingen. Wij zijn dan ook enorm
blij dat gisteren bekend werd gemaakt dat de verlenging een feit is.
Het zal geen verrassing zijn dat in ons verkiezingsprogramma gratis ov voor minima en AOW’ers
opnieuw te vinden is. Een belangrijk speerpunt is!
Maar deze week kregen we meer goed nieuws. Het Argosmobiel blijft rijden. We mogen niet
vergeten dat Peter Groeneweg het officiële startsein voor de eerste rit heeft gegeven in zijn rol
als wethouder. De Argosmobiel is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer voor
Schiedammers. Daarom hebben we ook schriftelijke vragen gesteld toen het dreigde te
verdwijnen. Maatwerk en creatieve oplossingen! Dat hebben we nodig in de stad.
Wanneer we samen met de Schiedammers om tafel gaan zitten kunnen we nieuwe
mogelijkheden vinden voor het beperkte openbaar vervoer in de avond in delen van de stad.
Hoewel in noord de beste oplossing natuurlijk blijft dat de tram naar Vlaardingen via Sveapark
rijdt.
Een paar weken geleden werd bekend dat Station Schiedam de Intercitystatus blijft houden.
Hiermee komen de aanleg van vier sporen tussen Delft en Rotterdam en station Kethel een
beetje dichterbij. Hoelang wachten we daar al niet op?
Tot slot een bekentenis. Ik ben dol op boten. Elke vakantie, elk weekendje weg is pas een succes
als ik heb gevaren. Met de roeiboot, waterfiets of ferry, ik ben niet kieskeurig. Ik ben dan ook
dolblij met de waterbus die nu in Schiedam stopt. Op dit moment alleen nog in de spits. Maar als
meer Schiedammers de weg naar de waterbus weten te vinden, zal de dienstregeling uitgebreid
moeten worden.
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Communicatieopleiding
Afgelopen zaterdag hebben fractie, bestuur en
raadskandidaten een cursus communicatie gehad.
Debatteren, pitchen, spreken.
Veel geleerd, elkaar leren kennen, en het was mooi
om te zien dat Ronald Jaggie en Aad Wiegman
aanschoven om ook hun kennis te delen.

Themabijeenkomst Onderwijs
Er was een levendige discussie in de zaal tijdens de
themabijeenkomst van 25 januari over het
Schiedamse onderwijs. Het was mooi om te zien
dat het Schiedamse onderwijs zo leeft onder de
aanwezigen. Wij kijken er naar uit om ons de
komende vier jaar in te zetten om de weg omhoog
naar het Schiedamse onderwijs gevolg te geven.
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Campagnemateriaal

Ons campagne materiaal is bijna klaar. Zaterdag
20 januari zijn de kandidaten gefotografeerd en
gefilmd. Deze uitingen zullen snel verschijnen op
de website en social media.
Het verkiezingsprogramma is naar de drukker en
zal deze week op papier beschikbaar komen. Met
dank aan Nico van der Vliet voor de foto’s.

Radio

Leden

Aanstaande vrijdag 26 januari zal Petra worden
geinterviewd door Omroep Wetering (18h00).
Aanleiding is onze bijeenkomst van donderdag
over Onderwijs.

Mocht u iets willen delen met uw partijgenoten
schroom dan niet om ons te schrijven zodat we
dat hier kunnen plaats. Hou het kort!

Verlenging Openbaar Vervoer voor minima
Schiedams college en RET bereiken overeenstemming! Gratis OV voor minima wordt verlengd dmv
overbruggingsperiode, behoudens instemming Metropoolregio en Gemeenteraad. De PvdA
Schiedam is hier blij mee. Gratis OV voor minima was, is en blijft een speerpunt voor de PvdA
Schiedam.
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Campagne
De PvdA Schiedam gaat campagne voeren in de stad en is daarvoor op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. De afgelopen weken hebben we velen van u al gesproken via de telefoon en gemerkt dat
veel Schiedamse PvdA-ers graag meewerken aan de campagne. Kunt u één of meerdere data en heeft u
zin om samen met de fractieleden, kandidaat-raadsleden en het bestuur de straat op te gaan om te
campagne te voeren? Dan horen wij graag op welke data u beschikbaar bent.
Stuurt u daarvoor een mail naar maxvantongeren@gmail.com (campagneleider PvdA Schiedam) of belt
u hem via 0617817718.
Wij kijken uit naar een mooie campagne, voor Schiedammers, door Schiedammers.

Campagne-agenda
Hoeveel mensen hebben we minimaal nodig?

Datum

Weekdag

03-02-18

Zaterdag

Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)

10-02-18

Zaterdag

Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)

14-02-18

Woensdag (Valentijnsdag)

Motto: een hart voor de stad → de straat op
voor publieke actie

17-02-18

Zaterdag

Flyeren in twee groepen op verschillende
punten in de stad (7-10 mensen)

21-02-2018
23-02-18

Woensdag
Marktkraam (vrijdag)

Themabijeenkomst (19:30 uur)
8 mensen, 5 mensen bij de kraam, 3 mensen
flyeren elders in de stad

03-03-18

Zaterdag

Flyeren op 3 punten in de stad (9-12
mensen)

