Samen bouwen
aan een sociaal Schiedam

mei, jaargang 2020

Voorwaarts
Van de voorzitter
Beste leden,
Hoewel de grootste paniek omtrent de Corona-uitbraak gelukkig wat lijkt te
zijn afgenomen, zijn de zorgen over de gevolgen dat natuurlijk niet. Als
bestuur en fractie zijn we deze tijd druk bezig om onze koers daarin te
bepalen. Zoals gezegd blijven we klaar staan voor onze leden, voor een
praatje of een verzoek om hulp. In deze Voorwaarts vindt u een mooi stuk
van Aad Verbeek over de huidige situatie, en stelt Jessie Silva zich voor.
Blijft u vooral gezond, en met vriendelijke groet,
Remko Mooi.
P.S.
Via deze weg wil ik graag nogmaals benadrukken dat u ons altijd kunt
bereiken. Ik ben zelf telefonisch bereikbaar op nummer 06-48607397, en
per e-mail op remkomooi@gmail.com

In deze hectische periode geeft het geen pas om
feestelijk de jubilarissen binnen de partij te eren,
maar wij zijn jullie niet vergeten hoor.
Daarom zullen we in onze volgende nieuwsbrief,
die als het goed is in juli zal verschijnen, hieraan
meer aandacht aan besteden. Misschien hebben
we dan meer bewegingsvrijheid en kunnen elkaar
ook weer persoonlijk ontmoeten. Dat lijkt ons heerlijk.
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Even wat anders dan Corona
Ik draai sinds maart 2018 al actief mee als opvolgend
raadslid, maar nog niet iedereen heeft mij gezien of
gesproken.
Dus ik stel mij graag aan jullie voor!
Mijn naam is Jessie Silva en ik woon al bijna 40 jaar in
Schiedam. Samen met mijn partner Olivier en onze
5-jarige dochter.
Ik ben een trotse jeneverneus en ik kan enorm genieten van de mooie
molens, romantische bruggetjes en grote oude panden als ik door Schiedam
fiets. Maar meest favoriet zijn voor mij de bijzondere mensen uit onze stad.
Ik werk sinds 2004 bij de gemeente Rotterdam. Daar heb ik binnen diverse
domeinen als beleidsadviseur gewerkt en de laatste jaren ben ik er werkzaam als Procesmanager dienstverlening.
In mijn vrije tijd klets ik graag, sport en lees ik een beetje en ben ik veel op
pad met onze dochter Jaylinn.
Als opvolgend lid van de gemeenteraad hoop ik een positieve bijdrage te
leveren aan de verdere groei en bloei van Schiedam, zodat we samen een
fijne en liefdevolle omgeving hebben en houden, waarbinnen iedere
Schiedammer zich kan blijven ontwikkelen!
Hartelijke groet,
Jessie Silva
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Waar niet over valt te onderhandelen, is geen handelswaar.
Niet alles in het leven is vooruit te bepalen. Het gebeurt altijd onverwacht.
Een milieuramp, natuurgeweld of een epidemie. Niemand kan alles voorzien.
Steeds weer ontdekken we dat er, na een nieuwe gebeurtenis, weer andere
situaties opduiken waar we geen invloed op hebben.
In tegenstelling tot voordelen die te behalen zijn door loven en bieden, kan
hier geen sprake van zijn en volstaat het niet door te schermen met het
credo van de vrije markt.
Slechts op basis van ontwikkelingen uit het verleden kunnen verwachtingen
worden gewekt. Ervaringen uit het verleden geven echter geen garantie.
Niemand kan de toekomst voorspellen. Wanneer zich onverwachte ontwikkelingen voordoen is een bijsturing noodzakelijk. Hoe eerder de correctie
plaatsvindt, des te minder er kans is op een ontsporing die minder
consequentie heeft.
In die bijsturing beginnen de politieke keuzes waarbij er voor gewaakt moet
worden dat bepaalde partijen geen voorkeursbehandeling krijgen. Het is niet
verstandig om alle kaarten te zetten op één bepaalde partij.
Ondernemingen zijn van elkaar afhankelijk. Als het vervoer gevrijwaard
wordt van tegenvallers en andere markten verdwijnen, valt er niets meer te
vervoeren en heeft vervoer geen bestaansrecht meer.
Hier liggen afwegingen waar de politiek zijn keuzes moet maken naar beste
inzichten. Hierin wordt weer uitgebreid gediscussieerd in het politieke theater
dat zich uitstrekt tot aan de keukentafel.
Het is zaak dat deskundigen uit diverse disciplines worden geraadpleegd en
de keuzes niet afhankelijk worden gesteld van één groep deskundigen.
Politieke afwegingen genoeg.
Niet alles wordt bepaalt door de vrije markt waar ook niet valt te schipperen
met een ramp. Als een goede ouder heeft ook de staat – en ook de
gemeente – een zorgplicht.
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Contact met bestuur en fractie
Bestuur PvdA Schiedam
Voorzitter:
Remko Mooi
Secretaris:
Joop Buunk
Penningmeester: Bart Overzier

e-mail
remkomooi@gmail.com
jb.buunk@caiway.nl

b-overzier.speedlinq.nl@outlook.com

Fractie PvdA Schiedam

Voorzitter:
Raadslid:
Opvolger:

Petra Zwang
Bilal Badri
Jessie Silva

schiedam@pvda.nl

Van de redactie:
Heeft u een e-mail adres? Laat het ons weten. Zeker in deze tijd is het
van belang dat we bezorgers niet in gevaar brengen. Ook is het beter voor
het milieu. Op uw computer, tablet of laptop, kunt u de nieuwsbrieven
vergroten zodat de teksten veel beter te lezen zijn. “Last but not least”, het
is voor u ook veel gemakkelijker om te reageren op de onderwerpen uit de
nieuwsbrief. Gewoon één klik op de knop “antwoorden” en u kunt uw
suggesties of opmerkingen direct doorgeven. Schroom dus niet, geef het.
Enkele positieve uitingen tijdens de Corona periode:
Iemand van de doelgroep, niet besmet maar wel voorzichtig met een mondkapje legt uit: “ ik doe dit omdat ik iedereen wil beschermen voor Corona”.
God bepaalt wanneer ik kom te overlijden.
Tegen de muur van een flat zit een groepje vrouwen in de zon; kinderen
spelen op het grasveld.
Goed toezicht dus …. de 1 ½ meter wordt consequent gehandhaafd.
Het was bijna sluitingstijd in de supermarkt. Iemand vroeg een andere klant
met 10 broden in het wagentje “mag ik er 1 van u overnemen, ik heb de hele
dag in het ziekenhuis gewerkt”? Nee, was het antwoord. Gelukkig hulp van
het personeel: 9 broden werden afgerekend met de vraag “mag ik dit brood
aan die mevrouw geven? Toch wel verdiend na een ziekenhuisdagje werken.
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